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 مقدمة
الحمد هلل الذم ال تراه العيوف، كال تحيط بو الظنوف، كال يصفو الواصفوف، كال يجزئ أنعمو 

العاملوف؛ المحمود على السراء كالضراء، كالشدة كالرخاء، الذم نبتت بأمره األشجار، 
 قدرتو األقطار، كزخرت بقوتو البحار، كىطلت بمشيئتو األمطار.كاستقلت ب

كأشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف محمدان عبده، كرسولو إلى خلقو، كأمينو على كحيو؛ أرسلو 
برساالتو، فبٌلغ ما أيمر بتبليغو، كجهد لربو، كنصح ألمتو، كعبد إلهوي حتى أتاه اليقين، جاىدان 

ران، محتسبان متعبدان حتى أقاـ دعوة الحق، كأظهر كلمة الصدؽ، ككحد اهلل مجتهدان، ناصحان صاب
جهاران، كعبده ليبلن كنهاران، ثم قبضو اهلل إليو، كقد رضي عملو كتقبل سعيو، كشكر أمره؛ فعليو 

أفضل صبلة المصلين، كعلى أىل بيتو الطيبين، ثم نقوؿ من بعد الحمد هلل كالثناء عليو، 
 (:1)صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى() كالصبلة على محمد

اشتهر االماـ الشافعي بأف لو قوالف: القوؿ القديم عندما كاف بالعراؽ، كالقوؿ الجديد عندما 
انتقل الى مصر، ككاف االختبلؼ بين القولين شاسعان، كتعدد في كثيرو من المسائل، كمثلو االماـ 

أئمة المذىب الحنبلي في بعض المسائل ركايتاف، كقد أحمد بن حنبل؛ قد نقل لو تبلمتذتو ك 
ينيقل أيضان عن االماـ مالك أف لو قولين، كلكن ليس بالوسع كاالشتهار الذم تمتع بو الفقو 

 الشافعي أك الحنبلي.
كىذا االختبلؼ في الحكم لمسألةو كاحدة عن إماـو كاحد؛ يدؿ على البعد عن التعصب لرأمو 

ف الحق غيره، كيدؿ أيضان على أف ىؤالء األئمة كانوا كثيرٌم البحث كاحد كلو كاف الظاىر أ
كالمطالعة لما توفر من أدلة أك أحكاـ، ككضعوا اجتهاداتهم فيما لم يرد بشأنو نص بحسب تغير 

 الزماف أك المكاف.
كليس المذىب الزيدم ببعيد عن ىذا الحقل؛ بل إنو يتعدل ىذا الموضوع ليتفوؽ على بقية 

إلسبلمية؛ ليصير لبعض أئمة المذىب الزيدم قوالف في مسألة كاحدة؛ فكأنو المذاىب ا
 مذاىب في إطار مذىب كاحد.



__________ 
( ىذه المقدمة مقتطفة من مقدمة اإلماـ الهادم لكتابو )جامع األحكاـ(، انظر: )تحقيق 1)

ماـ الهادم إلى كدراسة لكتابٌي الطهارة كالصبلة من جامع األحكاـ في الحبلؿ كالحراـ(، لئل
 الحق يحيى بن الحسين، للمؤلف عبدالكريم محمد عبد اهلل الوظٌاؼ، رسالة ماجستير.
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كفي إطار السعي لخدمة المذىب الزيدم في إطار خدمة الفقو اإلسبلمي الواسع؛ نقدـ في ىذا 
عنواف "القوؿ البحث أكؿ باكورة من سلسلة القوؿ األكؿ كالثاني ألئمة المذىب الزيدم، كالتي ب

األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم" يحيى بن الحسين إماـ المذىب الهادكم الزيدم؛ يتبعها عناكين 
لبقية أئمة المذىب الزيدم الذين ظهر لهم قولين أك ثبلثة أقواؿ في -إف شاء اهلل-أخرل 

 مسألة كاحدة، كاهلل المستعاف.
نة لبلجتهادات الفقهية لئلماـ الهادم من سيكوف "القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم"؛ مقار 

خبلؿ )األحكاـ( ك)المنتخب( ك)الفنوف( ، كأيضان بعض الكتب التي قد اعتنت باجتهادات 
اإلماـ الهادم؛ من أبرزىا ما أخرجو األئمة أبي طالب يحيى بن الحسين الهاركني، كأخيو المؤيد 

الحسيني، كأخيران االماـ المهدم لدين باهلل أحمد بن الحسين الهاركني، االماـ يحي بن حمزة 
 اهلل أحمد بن يحيى بن المرتضى.

كال يدخل ضمن مراجعنا كمصادرنا ما خٌرجو بعض أئمة المذىب الزيدم لمذىب االماـ 
 الهادم؛ اذ ليس لهذا التخريج عبلقة بموضوع بحثنا.

اء في شأنها أف ك"القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم" سيشتمل على عدة مسائل نقل العلم
-لئلماـ الهادم ركايتاف أك قوالف، كال يعني ذلك بالضركرة أف يكوف ذلك صحيحان؛ بل إنني 

سأحاكؿ دراسة ىذه المسائل كالجمع بين تلك األقواؿ ما سمح بو األمر، مع  -بعوف اهلل
ذه التأكيد على أف القديم أك الجديد ألقواؿ االماـ الهادم يستحيل بيانو في كثيرو من ى

المسائل؛ إال ما ركم أف اإلماـ الهادم ابتدأ تأليف كتاب )األحكاـ( بالمدينة، كلما انتهى إلى 
باب البيوع؛ اتفق خركجو إلى اليمن، كاشتغالو بالحركب فكاف يملي بعد البيوع على كاتب لو  

 (.1كلما تفرغ من الحرب)
__________ 

أبي طالب يحيى بن الحسين الهاركني،  ( انظر: مقدمة التحقيق لكتاب )التحرير( لئلماـ1)
 (.www.hamidaddin.net/ebooksموقع )
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 المنهج العلمي
 اعتمدت في ىذا البحث على المنهجية اآلتية:

 عزك اآليات القرآنية إلى اسم السورة، كرقم اآلية.
 .تخريج األحاديث النبوية مما تيسر من كتب اآلؿ، كاألمهات من كتب السنة في الحديث
قارنت المسائل التي ثبت عندم أف فيها قولين بما أخذ بها أئمة المذىب الزيدم، كأئمة 

 المذاىب األربعة، كاإلمامية كاألباضية، ككذا الظاىرية.
 خطة البحث

 مكونة من مبحث تمهيدم كأربعة فصوؿ كاآلتي: -إف شاء اهلل-ستكوف خطة البحث
 دم إلى الحق.المبحث التمهيدم: ترجمة مختصرة لئلماـ الها

 الفصل األكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في العبادات كالذبائح، كاللباس.
 الفصل الثاني: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في المعامبلت المالية كالملكية.

 الفصل الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في الحدكد كالجنايات، كالقضاء.
 رابع: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في األحواؿ الشخصية.الفصل ال

 الفهارس: كالتي ستحتوم على:
 فهرس المراجع. -
 فهرس المواضيع. -

 كفي األخير أسأؿ اهلل التوفيق كالسداد كحسن النية، كأف ينفع بهذا سائر األمة.
 كالحمد هلل رب العالمين،،،

 عبدالكريم محمد عبد اهلل الوظٌاؼ
 ىػR 1428اء بتاريخ الثامن من شهر صنع
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 المبحث التمهيدم
 ترجمة مختصرة لئلماـ الهادم إلى الحق

 كستكوف ترجمة اإلماـ الهادم في أربعة مطالب كىي:
 المطلب األكؿ: اسمو كنسبو.



 المطلب الثاني: حياتو.
 المطلب الثالث: مؤلفاتو.

 المطلب الرابع: كفاتو.
 المبحث التمهيدم
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 ترجمة مختصرة لئلماـ الهادم إلى الحق
 المطلب األكؿ: اسمو كنسبو

ىو اإلماـ الهادم إلى الحق أبو الحسين يحيى بن الحسين بن اإلماـ القاسم الرسي نجم آؿ 
الرسوؿ بن إبراىيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراىيم الشبو بن الحسن المثنى بن أمير 

 ط بن أمير المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب.المؤمنين اإلماـ الحسن السب
كأمو ىي أـ الحسن كاسمها فاطمة بنت الحسن بن محمد بن سليماف بن داكد بن الحسن 
 الشبو بن أمير المؤمنين اإلماـ الحسن السبط بن أمير المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب.

 المطلب الثاني: حياتو
ىػ ، كبدأت حياتو في بيت النبوة كالعلم، حيث تعلم 245ة كقد كلد اإلماـ بالمدينة المنورة سن

كقرأ على يد أبيو علـو الدين، ثم تعلم كقرأ على يد عمو محمد بن اإلماـ القاسم، الذم كاف 
أستاذه الثاني، ثم عمو الحسن ، كركل في الحديث عن أبيو كعميو، ثم توجو صوب المدينة 

، كما فعل المنورة، التي كانت عامرةن بالفقهاء كال محدثين، ثم رحل إلى العراؽ في طلب العلـو
اإلماـ زيد، كجده اإلماـ القاسم، كعمو محمد بن اإلماـ القاسم، كالتقى ىناؾ بأحد شيوخ 

المعتزلة كىو أبو القاسم البلخي، كأخذ على يده علم الكبلـ، كلعل اإلماـ التقى بأتباع اإلماـ 
اإلماـ الهادم في علم الكبلـ مشابهة آلراء  أبي حنيفة، كأخذ عنهم، لذلك جاءت أراء

المعتزلة، كفقهيان مشابهة ألقواؿ األحناؼ، ثم عاد إلى المدينة كالى الرس إلى أبيو كعمومتو، 
ككاف قد بلغ مرتبة المجتهد كىو في الخامسة كالثبلثين من عمره، ك برزت مكانة اإلماـ العلمية 

ـ الدينية، كأكؿ تصانيفو؛ صنفها كلو سبع عشرة من خبلؿ مؤلفاتو الكثيرة في مختلف العلو 
 سنة.

(1/5) 

 



ككاف اإلماـ الهادم موصوفان من حاؿ صباه بفضل القوة كالشدة كالبأس، كالشجاعة كاالشتغاؿ 
بالعلم، ككانت اليمن عند قدكمو تحت أبي العتاىية الهمداني، الذم كاف من ملوؾ اليمن، ككاف 

ىػ أياـ الملقب بالمعتضد، كىو في الخامسة كالثبلثين، 280 قدكمو اليمن مرتين: األكلى عاـ
ككاف قدكمو من مقره في جبل الرس بالحجاز بعد كصوؿ كفد من اليمنيين يضم مشائخ كعلماء 

ككجهاء طلبوا منو الخركج معهم إلى اليمن، كبايعوه إمامان يصلح ذات بينهم، كيقيم أحكاـ 
ىا من براثن الفتن، ككاف أف كصل إلى الشرفة من ببلد الشريعة اإلسبلمية، كيوحد اليمن، كينقذ

نهم في لواء صنعاء في رحلة استطبلعية عرض خبللها نفسو على القبائل اليمنية في المنطقة، 
طالبان منهم المساندة في دعوتو لنصرة الحق كإقامة العدؿ على حد ما جاء في رسائلو، كلكنو 

ن ذلك أف أفرادان من الجند عبثوا كعاثوا فسادان، كعندما لم يلق االستجابة التي كاف ينتظرىا، كم
، كأعلن خلع بيعتهم.  أراد تأديبهم؛ تعصب لهم مشائخهم، فما كاف منو إال أف جمع القـو

ىػ عاد إلى اليمن، ككصل اإلماـ لستة أياـ خلوف من شهر صفر من نفس العاـ، 284كفي عاـ 
فريقين، كأخذ العهد من بعضهم لبعض، ثم كتمكن فور كصولو إلى صعدة من حسم خبلفات ال

أخذ منهم البيعة لو على طاعتو كنصرتو، كبدأ في صعدة بتأسيس أكؿ حكم لؤلئمة الزيدية في 
اليمن، كمنها بث اإلماـ رسلو كرسائلو إلى مختلف مناطق القسم األعلى من اليمن، ككٌلى على 

 األماكن التي كالتو.
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 المطلب الثالث: مؤلفاتو:
لئلماـ كتب كرسائل في مختلف العلـو تعتبر كنزان للمكتبة اإلسبلمية، كنستعرضها مرتبة على 

 الحركؼ الهجائية:
 أدب الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين لبنيو كشيعتو.

 أمهات األكالد.
تفسير القرآف الكريم )من سورة المنافقين إلى سورة النبأ( تكملةن لما بدأه جده اإلماـ القاسم 

 الرسي ثم عمو محمد.
 جامع األحكاـ في الحبلؿ كالحراـ.

درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية. جمعو العبلمة محمد بن حمزة بن أبي النجم ت 
 ىػ من كتابٌي األحكاـ كالمنتخب.560

 ركاية عن الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين.



 ميع عمالو في المخاليف(.عهد اإلماـ الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين )إلى ج
 كتاب الرضاع.

 كتاب الفنوف. في أبواب العلم كالفقو مما سألو عنو أبي جعفر محمد بن سليماف الكوفي.
 كتاب المنتخب في الفقو. أجاب فيو على أسئلة أبي جعفر محمد بن سليماف الكوفي.

 كتاب من اعتزؿ الشك كالدعول، كالهول كأخذ باليقين كالثقة.
 و علي العلوم، أكرد لو عددان من القصائد.مؤلف سيرت

 مجموع رسائل اإلماـ الهادم إلى الحق.
 مختصر من كتاب النهي عن رسوؿ اهلل)صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(.
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 مسألة في اإلمامة.
 مسألة في ذكر السجود آلدـ .

 كعقائدىم(.المسائل: فيما سيئل عنو اإلماـ الهادم )في فقو الزيدية 
 مسائل في العلم: سألو عنها محمد بن سليماف الكوفي.

 مسائل متفرقة.
 منتخب من كتاب سياسة النفس.

 موعظة.
 نسك مستخرج من كتاب جامع األحكاـ لئلماـ الهادم.

 كصية منظومة.
 المجموعة الفاخرة، كتشتمل على الكتب كالرسائل اآلتية: -

 إثبات النبوة.
 ؤمنين علي بن أبي طالب.تثبيت إمامة أمير الم

 تثبيت نبوة محمد )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(.
 جواب أىل صنعاء.

 جواب مسألة الرجل من أىل قم.
 جواب مسألة في أكل لحـو الخيل كالبغاؿ، كالحمير.

 جواب مسألة من مسائل اليناعي.
 جواب مسائل أبي القاسم الرازم.



 هلل الطبرم.جواب مسائل الحسن بن عبد ا
 جواب مسائل البنو المرتضى.
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 خبر دخولو اليمن.
 ذكر خطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم.

 الرد على سليماف بن جرير.
 الرد على من زعم أف القرآف قد ذىب بعضو.

 كتاب أصوؿ الدين.
 كتاب البالغ المدرؾ.

 كتاب الجملة.
 كتاب الخشية.
 كتاب الديانة.

 ىل الزيغ.كتاب الرد على أ
 (.1كتاب الرد على الحسن بن محمد الحنفية )

 كتاب الرد على المجبرة القدرية األكؿ.
 كتاب الرد على المجبرة الثاني.

 كتاب العدؿ كالتوحيد.
 كتاب العرش كالكرسي.

__________ 
 ( ىو غير ابن محمد بن الحنفية بن اإلماـ علي .1)
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 كتاب القياس.
 كتاب المسترشد.

 ب المنزلة بين المنزلتين.كتا
 كتاب النيهى عن النبي.



 كتاب تفسير الكرسي.
 كتاب تفسير معاني السنة.

 كتاب دعوة إلى أحمد بن يحيى بن زيد.
 كتاب معاني السنة.

 مسألة النبوة كاإلمامة.
 مسألة في الذبائح.

 مسألة في العلم كالقدرة كاإلرادة كالمشيئة.
 مسائل الحسن بن محمد العلوم.

 مسائل محمد بن عبد اهلل. من
 كمما أكرده العلوم في سيرة اإلماـ الهادم: -

 [. 115? -113خطبة اإلماـ الهادم إلى الحق بخيواف ]من صفحة 
 [. 78? -73كتاب الصلح: الذم أرسلو إلى أىل الذمة بنجراف ]من 

 [.281-275نسخة كتاب الهادم إلى الحق إلى بني الحارث ]من صفحة 
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 ما ذكره الحبشي عن أبي عبلمة في النفحة :كم -
 بوار القرامطة.

 تفسير القرآف الكريم في ستة أجزاء.
 الرد على اإلمامية.

 كتاب أصوؿ الفتن.
 كتاب أنباء الدنيا.

 كتاب العمدة.

 كتاب الفرائد.
 كتاب المزارعة.

 كتاب الولي )كيسمى الوال(.
 كتاب مسائل ابن الحسين.

 كتاب مسائل ابن سعد.
 تاب مسائل األنصارم.ك



 معاني القرآف في ستة أجزاء.
 المطلب الرابع: كفاتو

ىػ، ثم تنقل في جهات اليمن 288ككاف دخوؿ اإلماـ صنعاء لسبع لياؿ بقين من المحـر سنة 
إلصبلحها، كاستقاـ لو أكثر أىل اليمن في المناطق الشمالية ، ثم تفاقم األمر، ككقعت فتن 

كبقي مريضان أيامان، كتوفي في صعدة عشية األحد لعشر بقين من كحركب، أيصيب في بعضها، 
ىػ كبجواره كلده اإلماـ المرتضى محمد ، كدفن يـو االثنين قبل 298شهر ذم الحجة سنة 

الزكاؿ، كمضى عن ثبلثو كخمسين، كدفن في جنوب المسجد الجامع بصعدة، كقبره مشهور 
 ييزار، كفيو يقوؿ بعض الشعراء:

 بصعدة ... كابك مرموسان بآمل عٌرج على قبرو 
 كاعلم بأف المقتدم ... بهما سيبلغ حيث يأمل

 كقد خلف عدة أكالد كىم:
اإلماـ محمد المرتضى، كاإلماـ أحمد الناصر، كفاطمة، كزينب، كأمهم فاطمة بنت الحسن ابن 

 (.1القاسم بن إبراىيم، كخٌلف أيضان الحسن كأمو صنعانية)
 الفصل األكؿ

__________ 
 ( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، القسم الدراسي.1)
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 القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في العبادات كالذبائح، كاللباس
 سينقسم الكبلـ عن أقواؿ اإلماـ الهادم في العبادات على ستة مباحث كاآلتي:

 المبحث األكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني في الطهارة.
 ؿ األكؿ كالثاني في الصبلة.المبحث الثاني: القو 

 المبحث الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني في الجنائز.
 المبحث الرابع: القوؿ األكؿ كالثاني في الزكاة.

 المبحث الخامس: القوؿ األكؿ كالثاني في الصياـ كالحج.
 المبحث السادس: القوؿ األكؿ كالثاني في الذبائح كاللباس.

(1/9) 

 



 كؿ كالثاني في الطهارةالمبحث األكؿ القوؿ األ
 المطلب األكؿ استقباؿ القبلة عند قضاء الحاجة

 ما حكم استقباؿ القبلة ببوؿ أك غائط أك استدبارىا عند اإلماـ الهادم ؟
 (1نص اإلماـ المؤيد باهلل)

__________ 
( ىو اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسين أحمد بن الحسين بن ىاركف بن الحسين بن محمد بن 1)
 اركف بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.ى
ىػ، كقاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة : أنو لم ير في عصره مثلو 308دعا سنة  -

علمان كفضبلن، كزىدان كعبادة، كحلمان كسخاؤة، كشجاعة ككرعان، ما بقي علم من علـو الدنيا 
. كممن بايعو من العلماء قاضي كالدين إال ك  قد ضرب فيو بأكفى نصيب، كأحرز فيو أكفر حظو

 القضاة عبد الجبار، ككذلك كافي الكفاة الصاحب ابن عباد.
كلو: كتاب بٌين فيو إعجاز القرآف كغيره من المعجزات، كقد طبع باسم )إثبات نبوة النبي -

)النبوءات( ك)اآلداب( في علم الكبلـ، ككتاب )البغلة(، )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى((، ككتاب 
ككتاب )اإلفادة(، ككتاب )الهوسميات(، ككتاب )الزيادات(، ككتاب )التفريعات في الفقو(، 
ككتاب )التبصرة(، ك)األمالي الصغرل(، ك)التجريد( ك)شرحو أربعة مجلدات(: كىو شرح 

هما ثم يبسط األدلة عليو من الكتاب كالسنة لفتاكل اإلماـ القاسم، كالهادم، يأتي فيو بكبلم
 ك)سياسة المريدين(. -كالقياس كاإلجماع، كىو من أجل معتمدات أىل البيت في ىذا الفن 

ىػ، كدفن يـو األضحى، كصلى عليو اإلماـ 410توفي اإلماـ المؤيد باهلل يـو عرفة سنة  -
 الولد: أبو القاسم الحسين.مانكديم، مشهده بػ)لنجا( ،كعمره سبع كسبعوف سنة، كلو من 

انظر: )التحف شرح الزلف( )االلكتركنية(، موقع  -
(www.hamidaddin.net/ebooks.) 
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في )شرح التجريد( على أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في حكم استقباؿ القبلة أك استدبارىا 
 (1ؿ القاسم)عند قضاء الحاجة؛ فقاؿ: "كال يجلس مستقبل القبلة كال مستدبرىا، قا

__________ 
( ىو اإلماـ أبو محمد القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن أمير 1)

المؤمنين اإلماـ الحسن بن أمير المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب ، الرسي ، ترجماف الدين ، 



بو المثل في الزىد نجم آؿ الرسوؿ كفقيههم ، كعالمهم المبرز في أصناؼ العلـو ، من ييضرب 
كالعلم . كأمو ىي ىند ابنة عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن عمرك بن سهل 

بن عمرك بن عبد شمس بن عبد ٌكد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤم . كلد اإلماـ 
 ىػ بعد قتل اإلماـ الحسين الفخي بأشهر .170سنة 

ن إبراىيم ، فلما قيتل بعد معركة مع زىير بن المسيب سنة كاف داعيان ألخيو اإلماـ محمد ب  -
؛ قاـ كدعا لنفسو ، كبث الدعاة ، كىو على حاؿ االستتار  -ككاف اإلماـ في مصر-ىػ ، 199

، فاستجاب لو كثير من الناس ، كجاءتو بيعة أىل مكة كالمدينة كالكوفة ، كأىل الرم ، كقزكين 
ور ، كإظهار دعوتو ، فمكث في مصر عشر سنين ، ثم كطبرستاف كغيرىا ، كحٌثوه على الظه

عاد إلى الحجاز كتهامة ، فوجهت الجيوش في طلبو ؛ فانحاز إلى حي من البدك كاستخفى 
فيهم ، كاستمر على ىذه الحاؿ من التغرب ، فلما توفي المأموف ؛ استعد اإلماـ للخركج ، 

في تتبعو ، فانتقض ظهوره ، كانتقل ، كأنفذ عساكر كثيفة  -خليفة المأموف-فطلبو المعتصم 
اإلماـ إلى الرس في آخر أيامو ، كىي أرض اشتراىا اإلماـ كراء جبل أسود بالقرب من ذم 

ىػ ، كلو تصانيف  220الحليفة ، كبنى ىناؾ لنفسو ككلده ، كقد كانت البيعة الجامعة لو سنة 
يل الكبير ، ككتاب العدؿ كثيرة في الفقو كأصوؿ الدين كغيرىا منها الدليل الصغير كالدل

 كالتوحيد الكبير.
ىػ بعد كالدة اإلماـ الهادم بحوالي سنة ، 246مات بجبل الرس قرب المدينة المنورة سنة  -

 كمشهده ىناؾ في الرس مع عدةو من كلده كأصحابو.
 انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، مبتدأ كتاب األحكاـ.-
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الجملة قد نص عليها القاسم في مسائل النيركسي، كنص عليها : كىو في الفضاء أشد، كىذه 
الهادم في كتاب )األحكاـ( ك)المنتخب( جميعان، فأما القاسم فقد صرح بأف النهي عن ذلك 
على سبيل الكراىة دكف التحريم كإليو أشار الهادم في )األحكاـ(، فأما في )المنتخب( فإنو 

 (.1أكمأ إلى التحريم")
 قولو ذلك بالقولين اآلتيين:كبذلك نخرج من 

 القوؿ األكؿ: كراىة االستقباؿ كاالستدبار مطلقان.
 (2كىو اختيار المذىب، كقوؿ األئمة القاسم كالناصر )

__________ 



 (.1/32( انظر: )شرح التجريد(: )1)
( ىو اإلماـ األطركش الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 2)

ن اإلماـ زين العابدين علي بن اإلماـ الحسين السبط بن أمير المؤمنين اإلماـ علي بن األشرؼ ب
 أبي طالب.

ىػ، كدعا إلى عبادة اهلل في الجيل كالديل، كتوفي بآمل بطبرستاف ليلة الخميس 284قاـ سنة  -
 سنة. 44ىػ، كىو ساجد كلو 304لخمس بقين من شعباف سنة 

 ب الشاعر، كأبو القاسم جعفر، كأبو الحسين أحمد.أكالده: أبو الحسن علي األدي -
لو مؤلفات كثيره منها: كتاب )البساط(، ك)المغني(، ك)ألفاظ الناصر( ك)التفسير(، كغيرىا  -

 من المؤلفات الجليلة.
 انظر: )التحف شرح الزلف( )االلكتركنية(. -
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القبلتين مطلقان، كركاية في  ، كالمؤيد باهلل كأبي طالب، كىو مذىب األحناؼ في استقباؿ
 (.1االستدبار، كىو مكركه في العمراف عند المالكية كالشافعية كالحنابلة، كقوؿه لؤلباضية)

 القوؿ اآلخر: حرمة االستقباؿ كاالستدبار مطلقان.
__________ 

ىػ 1366)1( انظر: )التاج المذىب ألحكاـ المذىب(، للعبلمة أحمد بن قاسم العنسي، ط1)
(، ك)االنتصار 1/36(، طبع دار إحياء الكتاب العربية لصاحبها الحلبي كأكالده: )ـ1947-

على علماء األمصار في تقرير المختار من مذاىب األئمة كأقاكيل علماء األمة(، لئلماـ المؤيد 
ىػ(، تحقيق: عبدالوىاب بن علي 749باهلل يحيى بن حمزة بن علي بن إبراىيم الحسيني )ت

ـ( مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية، 2002-ىػ1422)1أحمد مفضل، طالمؤيد كعلي بن 
(، 1/538صنعاء، اليمن، كتاب الطهارة، الباب الثالث في بياف آداب قضاء الحاجة: )

(، ك)بدائع الصنائع في ترتيب 1/45ك)البحر الزخار(، كتاب: الطهارة، باب: قضاء الحاجة: )
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء،  الشرائع(، لعبلء الدين أبي بكر مسعود

(، ك)حاشية 1/136ـ(، دار الكتاب العلمية، بيركت، لبناف: )1986-ىػ 1406)2ط
الدسوقي على الشرح الكبير(، للعبلمة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، 

ن منهاج (، ك)مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج على مت1/108بيركت، لبناف: )
ىػ(، اعتنى بو محمد خليل 676الطالبين(، ألبي زكريا يحيى بن شرؼ النوكم الشافعي)ت 



(، ك)المغني على 1/76ـ(، دار المعرفة، بيركت، لبناف: )1997-ىػ 1418)1عيتاني، ط
ـ(، دار الكتاب العلمية، 1994-ىػ 1414)1مختصر الخرقي(، البن قدامة المقدسي، ط

، ك)تذكرة الفقهاء( ، للعبلمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر  (1/136بيركت، لبناف: )
ىػ( ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث ، قم ، إيراف: 1414) تحقيق كطبع ط) ى 726)ت

 -ىػ 1406(، ك)شرح النيل كشفاء العليل(، لمحمد بن يوسف أطفيش، ط)118، 1/117)
 (.1/45ف: )ـ(، كزارة التراث القومي كالثقافة، سلطنة عما1986
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( كمذىب الظاىرية، ك ركاية عن األحناؼ كىو المشهور في 1كىو قوؿ اإلماـ المنصور باهلل)
مذىب اإلمامية، كالصحيح عند األباضية، كىو عند المالكية كالشافعية كالحنابلة في 

 (.2الصحراء)
__________ 

ن سليماف بن حمزة بن علي بن حمزة ( ىو اإلماـ المنصور باهلل أبو محمد عبداهلل بن حمزة ب1)
بن اإلماـ النفس الزكية الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبداهلل بن الحسين بن اإلماـ 

 القاسم الرسي.
سنة،  52ىػ، كعمره يزيد عن 614ىػ، كقبضو اهلل إليو في شهر محـر سنة 594دعا سنة  -

 كمشهده بظفار.
، كحمزة كإدريس، كالفضل كاألمير المتوكل أحمد، أكالده: األمير الناصر محمد كالحسين -

 كعلي كإبراىيم، كسليماف كالحسن، كموسى كيحيى، كالقاسم كجعفر، كعيسى كداكد.
كلو: كتاب )الشافي( ك)الرسالة الناصحة( كشرحها، ككتاب )المهذب(، ك)حديثة الحكمة -

كتاب )العقد الثمين في شرح األربعين السيلقية( ك)كتاب صفوة االختيار( في أصوؿ الفقو، ك 
 تبيين أحكاـ األئمة الهادين(، ككتاب )التفسير( كغيرىا من المؤلفات الجليلة.

 انظر: )التحف شرح الزلف( )االلكتركنية(. -
(، ك)بدائع الصنائع(: 1/45( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الطهارة، باب: قضاء الحاجة: )2)
(، ك)المغني البن 1/76ك)مغني المحتاج(: ) (،1/108(، ك)حاشية الدسوقي(: )1/136)

(، 1/43( ، ك)شرح النيل(: )118، 1/117(، ك)تذكرة الفقهاء(: )1/136قدامة(: )
، موقع )شبكة مشكاة اإلسبلمية()  (، www.almeshkat.netك)المحلى(، البن حـز

 (.1/116(: )146مسألة )
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ىو ما جاء من التباين بين )جامع األحكاـ في  كسبب نقل اإلماـ المؤيد باهلل لهذين القولين؛
الحبلؿ كالحراـ( ك)المنتخب( في حكم استقباؿ القبلة أك استدبارىا عند القضاء؛ فقد جاء في 

كالغائط فهو الجانب من األرض -( لحاجتو 1)األحكاـ( ما نصو: "يستحب لمن أراد الغائط)
تعوذ باهلل من شر إبليس اللعين أف ال يكشف عورتو حتى يهوم للجلوس، كأف ي -الستير 

الرجس النجس، كال يجلس مستقبل القبلة كال مستدبرىا، كأف يجعلها عن يمينو أك عن شمالو" 
(2.) 

 (3كما جاء في )المنتخب( كاف كاآلتي: "قلت)محمد بن سليماف الكوفي()
__________ 

رة. انظر: مادة: غوط، ( الغائط في اللغة: المطمئن من األرض الواسع، كييكنى بو عن العذ1)
 -ىػ 1401ىػ(، ط)666)مختار الصحاح(، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازام )ت

 (.484ـ(، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف: )1981
 باب: القوؿ في صفة التطهر. -2كتاب: الطهارة،   -2( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 2)
أبو جعفر، أخو علي بن سليماف الكوفي، من أعبلـ الفكر ( ىو محمد بن سليماف الكوفي 3)

ىػ تقريبان في الكوفة، كبها نشأ كأخذ العلم، 255اإلسبلمي، حافظ محدث، مجاىد، كلد سنة 
ىػ، كىاجر ىو ك أخوه علي إلى 290كأخذ العلم عن محمد بن منصور المرادم المتوفى سنة 

قضاء، كبقي مع اإلماـ كوزير لو حتى مات كظل اليمن قاصدٌين اإلماـ الهادم، ككاله اإلماـ ال
في منصب القضاء أياـ المرتضى كالناصر كلدٌم اإلماـ الهادم، كىو الذم سأؿ اإلماـ الهادم 

مسائل في الفقو، جمعها في كتابٌي )المنتخب( ك)الفنوف(، كلو مؤلفات منها )البراىين في 
مى( كفي آياتو( ك )كتاب القبوؿ( كغير ذلك، توفي بعد معجزات النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّ 

 ىػ.322
 انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، القسم الدراسي.
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: فإذا جلس للبوؿ أك لغائط، ىل يستقبل القبلة أك يستدبرىا؟. قاؿ)اإلماـ الهادم(: ال. قلت: 
ى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( فيما قاؿ. كما يضره من ذلك، كما عليو فيو؟!. قاؿ: مخالفة النبي )صىلى 

قلت: كما قاؿ النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( في ذلك؟. قاؿ: ركم عنو )صىلىى اهللي عىلىٍيًو 



«" إذا أتى أحدكم الغائط فبل يستقبل القبلة كال يستدبرىا. شرقوا أك غربوا»كىآًلًو كىسىلَّمى( أنَّو قاؿ:
(1) 
__________ 
( انظر: )المنتخب( مما سأؿ عنهما القاضي العبلمة محمد بن سليماف الكوفي اإلماـ 1)

ـ(، دار الحكمة 1993-ىػ 1414)1الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم، ط
 (.22اليمانية، صنعاء، اليمن: )

تاب: الطهارة. باب: )كالحديث أخرجو اإلماـ المؤيد باهلل عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. ك
القوؿ في االستنجاء. )شرح التجريد في فقو الزيدية(، لئلماـ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين، 

 (.1/32ـ(، مصور عن مخطوط، دار أسامة، دمشق، سورية : )1985 -ىػ1405)1ط
? كأخرجو أحمد بن عيسى عن سلماف مرفوعان، باب: ما ييقاؿ عند دخوؿ المخرج، كالخركج 

(، )آمالي اإلماـ أحمد بن عيسى المسمى رأب الصدع(، تحقيق العبلمة علي 3الحديث )منو، 
 (.1/27ـ(، دار النفائس، بيركت، لبناف: )1990-ىػ 1410)1بن إسماعيل المؤيد، ط

? كأخرجو البخارم عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. كتاب: الوضوء. باب: ال تستقبل القبلة 
لبخارم(، ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بغائط أك بوؿ...، )صحيح ا

ـ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: 1981-ىػ 1401ىػ(ط)256بن بردزية البخارم الجعفي)ت
(1/45.) 

ػ باب: االستطابة، الحديث 17ػ كتاب: الطهارة، 2? كأخرجو مسلم عن سلماف مرفوعان، 
ىػ(، 261م بن الحجاج القشيرم النيسابورم )ت(، )صحيح مسلم(، ألبي الحسين مسل262)

 (.1/223تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف: )
? كأخرجو الحاكم عن سهل بن حنيف مرفوعان. )المستدرؾ على الصحيحين(، ألبي عبد اهلل 

ي، ككتاب الدرؾ ىػ(، كمعو تلخيص الذىب405محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابورم)ت
بتخريج المستدرؾ، كأحكاـ األئمة الحفاظ على أسانيدىم منهم: الحافظ ابن حجر العسقبلني 
كشيوخو، كزكائد المستدرؾ على الكتب الستة، كاالستدراؾ على المستدرؾ، كالمدخل لمعرفة 

-ىػ 1418)1المستدرؾ، صنعو أبي عبد اهلل عبد السبلـ بن محمد بن عمر علوش، ط
 (.3/509دار المعرفة، بيركت، لبناف: ) ـ(،1998

ػ باب: النهي عن 1ػ كتاب: القبلة، 14? كأخرجو اإلماـ مالك عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. 
(، )الموطأ(، لئلماـ مالك بن أنس 1استقباؿ القبلة، كاإلنساف على حاجة، الحديث )

 (.1/160ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: )179)ت
زيمة عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. كتاب: الوضوء، جماع أبواب اآلداب ?كأخرجو ابن خ

ػ باب: ذكر خبر ركم عن النبي)صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو 42المحتاج إليها في إتياف الغائط كالبوؿ، 



(، )صحيح 57كىسىلَّمى(في النهي عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا عند الغائط كالبوؿ، الحديث )
ىػ(، تحقيق 311يمة(، ألبي بكر محمد بن إسحاؽ بن خزيمة السلمي النيسابورم)تابن خز 

ـ(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، 1992-ىػ 1412)2د/محمد مصطفى األعظمي، ط
 (.1/33كدمشق، سوريا، كعٌماف، األردف : )

االستطابة،  ػ باب:21ػ كتاب: الطهارة، 8? كأخرجو ابن حباف عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. 
(، كقيل فيو: إسناده صحيح، )اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف(، لعبلء 1417الحديث )

-ىػ 1408)1ىػ(، تحقيق شعيب األرنؤكط، ط739الدين علي بن بلباف الفارسي)ت
 (.4/265ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف: )1988

ية استقباؿ القبلة للغائط كالبوؿ ػ باب: كراى15? كأخرجو ابن الجاركد عن سلماف مرفوعان. 
(، )المنتقى من السنن المسندة عن رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو 29كاالستنجاء، الحديث )

ىػ(، تحقيق لجنة من العلماء بإشراؼ الناشر، راجعو فضيلة 307كىسىلَّمى((، البن الجاركد )ت
 (.25م، بيركت، لبناف: )ـ(، دار القل1987-ىػ 1407)1الشيخ خليل الميس، ط

?كأخرجو أبو داكد عن سلماف مرفوعان. كتاب: الطهارة، باب: كراىية استقباؿ القبلة عند قضاء 
(، )سنن أبي داكد(، ألبي داكد سليماف بن األشعث السجستاني األزدم 7الحاجة، الحديث )

د كتعليق ىػ(، كىو شرح عليو، إعدا288ىػ(، كمعو كتاب معالم السنن للخطابي)ت275)ت
ـ(، أشرؼ على طبعو محمد رفيق 1970ـ/1969-ىػ 1389)1عوت عبيد الدعاس، ط

 (.1/2السيد، نشر كتوزيع محمد علي السيد، حمص، سورية: )
ػ باب: في النهي عن 6?كأخرجو الترمذم عن أبي أيوب األنصارم مرفوعان. أبواب: الطهارة، 

فيو: حديث أبي أيوب أحسن شيء في ىذا (، كقاؿ 8استقباؿ القبلة بغائط أك بوؿ، الحديث )
الباب كأصح. )تحفة األحوذم( ، لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورم أبو 

 (.54ػ  1/52العبل، دار الكتب العلمية، بيركت، لبناف: )
? كأخرجو النسائي عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب:الطهارة، باب: النهي عن االستطابة بالركث، 

-ىػ 1407النسائي بشرح الحافظ جبلؿ الدين السيوطي، كحاشية السندم(، ط) )سنن
 (.1/38ـ(، طبع دار الحديث، القاىرة، مصر، نشر دار الجيل، بيركت، لبناف: )1987

ػ باب: االستنجاء 16ػ كتاب: الطهارة كسننها، 1? كأخرجو ابن ماجة عن سلماف مرفوعان. 
(، )سنن ابن ماجة(، ألبي عبد اهلل محمد 316لحديث )بالحجارة كالنهي عن الركث كالرمة، ا

ىػ(، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاىرة، 273بن يزيد القزكيني بن ماجة)ت
 (.1/115مصر، طبع دار إحياء الكتب العربية: )
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قل ركاية ( فلم ييشر في )التحرير( لهذا الخبلؼ في الحكم؛ بل ن1كأما اإلماـ أبي طالب)
 (.2التحريم فقط)

 (3كأما صاحب )االنتصار( اإلماـ ابن حمزة)
__________ 

( ىو اإلماـ الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين ، قاـ بعد كفاة أخيو اإلماـ المؤيد 1)
 باهلل.

من مؤلفاتو: )الميٍجًزم( في أصوؿ الفقو مجلداف، كىو من األمهات، ككتاب )جامع األدلة( في 
ؿ الفقو أيضان، ككتاب )التحرير(، ك)شرحو اثنا عشر مجلدان(، ككتاب )مبادئ األدلة في أصو 

الكبلـ(، ككتاب )الدعامة(، ككتاب )اإلفادة في تاريخ األئمة السادة(، ك)األمالي المعركفة في 
 الحديث(، كلو غير ذلك.

 ىػ، عن نيف كثمانين سنة.424كقبضو اهلل سنة 
)المطبوعة(، ألبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدم، انظر: )التحف شرح الزلف( 

 صنعاء، اليمن. -ـ(، مركز بدر 1997 -ىػ 1417)3ط
 (.4( انظر: )التحرير(: )2)
( ىو اإلماـ المؤيد باهلل أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراىيم بن يوسف بن علي بن 3)

ن علي النقي بن اإلماـ محمد التقي إبراىيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي ب
الجواد بن اإلماـ علي الرضى بن اإلماـ موسى الكاظم بن اإلماـ جعفر الصادؽ بن اإلماـ 

محمد الباقر بن اإلماـ زين العابدين علي بن اإلماـ الحسين السبط بن أمير المؤمنين اإلماـ 
 علي بن أبي طالب.

سنة،  82ىػ، عن 749ىػ، كتوفي سنة 729ة قاـ بعد كفاة اإلماـ محمد بن المطهر سن -
 كمشهده بمدينة ذمار.

أكالده: الهادم كالمهدم، كمحمد كأحمد، كالحسين كعبداهلل، كإدريس كعقبوي من الهادم  -
 كمحمد.

مؤلفاتو كثيرة، منها: في أصوؿ الدين: )الشامل( ك)التمهيد(، كفي أصوؿ الفقو: كتاب -
)المحصل شرح المفصل( ك )اإلقتصاد(، كفي المعاني )الحاكم( ك)القسطاس(، كفي النحو: 

كالبياف: )الطراز( ، كشرح نهج الببلغة )الديباج الوضي شرح كبلـ الوصي(، كفي الفقو: 
 )االنتصار( ك)العمدة(، ك)اإليضاح في علم الفرائض(، كغيرىا من المؤلفات الجليلة.

 انظر: )التحف شرح الزلف( )االلكتركنية(. -
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ن المرتضى؛ فقد ساقا ىذا الفرؽ أيضان؛ ففي )االنتصار(: "المذىب األكؿ: أف المنع في كاب
االستقباؿ كاالستدبار حاصل على جهة الكراىة ... كأشار إليو اإلماـ الهادم في )األحكاـ( 

بالكراىة دكف التحريم... المذىب الثاني: أف المنع على جهة الحظر في الفضاء في االستقباؿ 
بار، كأف اإلباحة في العمراف جارية فيهما جميعان، فإف فعل ذلك في الصحراء كاف آثمان كاالستد

إذا كاف ذاكران للتحريم، كىذا الذم يشير إليو كبلـ الهادم في )المنتخب(؛ أعني أنهما 
 (.1محظوراف في الفضاء كالعمراف")

 (2كقاؿ اإلماـ ابن المرتضى)
__________ 

 (.1/538ب الطهارة، الباب الثالث في بياف آداب قضاء الحاجة : )( انظر: )االنتصار( كتا1)
( ىو اإلماـ المهدم لدين اهلل أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن 2)

المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد اهلل ابن الحجاج بن علي بن يحيى 
هلل يحيى بن اإلماـ الناصر لدين اهلل أحمد بن اإلماـ بن القاسم بن يوسف بن اإلماـ المنصور با

 يحيى بن الحسين بن القاسم.
قيامو كاف بعد كفاة اإلماـ الناصر صبلح الدين ، كلو من العمر ثماني عشرة سنة، كأسره علي  -

ىػ 840ىػ، كتوفي بالطاعوف الكبير في صفر سنة 801بن الناصر، ثم أطلق من الحبس سنة 
 موت علي بن صبلح، مشهده بظفير حجة. سنة عقيب 65عن 

كمن مؤلفاتو: كتاب )البحر الزخار(، انتزعو من )االنتصار( لئلماـ يحيى بن حمزة، ك)البحر  -
الزخار( يشتمل ىو كمقدماتو على جل علـو االجتهاد، كمنها: كتاب )معيار العقوؿ( كشرحو 

اللطيف(، كشرحو )دامغ )منهاج الوصوؿ في األصوؿ(، ككتاب )رياضة األفهاـ في علم 
األكىاـ(، ك)كتاب الغايات(، كلو )متن األزىار( كشرحو )الغيث المدرار أربعة مجلدات( في 

الفقو، كفي السنة: )األنوار الناصة على مسائل األزىار(، ك)القمر النوار(، كفي الفرائض: 
، ك)الملل )القاموس(، ك)الفائض(، كفي أصوؿ الدين: )نكت الفرائد(، ككتاب )القبلئد(

كالنحل(، كشرحو )المنية كاألمل(، كفي النحو أيضان: )الكوكب الزاىر شرح مقدمة طاىر(، 
ك)الشافية شرح الكافية(، ك)تاج علـو األدب(، ك)إكليل التاج(، كفي علم الطريقة: )التكملة(، 

 .كفي السير: )الجواىر كالدرر في سيرة سيد البشر(، كشرحها )يواقيت السير(، كغير ذلك
 أكالده: الحسن، كىو مؤلف سيرتو ال عقب لو، كشمس الدين. -
 انظر: )التحف شرح الزلف( )اإللكتركنية(. -
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(: كىو دليل كوف 1في )البحر الزخار(: ")أكثر(: استقباؿ القبلة منهي عنو... )كاألحكاـ( )
 (.3")(: لم يصح خبر اإلباحة؛ فيحـر مطلقان 2النهي للكراىة .... )المنتخب()

كبعد ما سبق ذكره؛ يمكن أف أقوؿ أف اإلماـ الهادم قد كاف اجتهاده األكؿ ىو القوؿ بكراىية 
استقباؿ القبلة أك االستدبار؛ ثم رجع في اجتهاده إلى القوؿ بتحريم القضاء مستقببلن القبلة أك 

ى اهللي عىلىٍيًو مستدبرىا، كذلك بسبب الدليل الصريح السابق ذكره، كالمرفوع عن رسوؿ اهلل )صىلى 
كىآًلًو كىسىلَّمى( في نهيو، كأف النهي يدؿ على التحريم، كلعظمة ما عظمو اهلل في كتابو الكريم، كىو 

 البيت الحراـ، كاهلل أعلم.
 المطلب الثاني االستنجاء من الريح

 ( كاجبان أـ مستحبان عند اإلماـ الهادم؟4ىل االستنجاء من الريح)
ىناؾ حكمين مختلفين لئلماـ الهادم فيما يتعلق بحكم االستنجاء من  ذكر اإلماـ ابن حمزة أف

الريح؛ إذ قاؿ: "المذىب األكؿ: أنو يكوف كاجبان...كىو الذم أشار إليو الهادم في 
المنتخب...المذىب الثاني: أف االستنجاء منها غير كاجب، كىذا ىو ... األصح من قوؿ 

 (.5الهادم")
 م في االستنجاء من الريح على ركايتين:كبالتالي ففقو اإلماـ الهاد

 الركاية األكلى: كجوب االستنجاء من الريح.
 (6كىذا مذىب اإلماـ زيد)

__________ 
 ( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني كتاب )جامع األحكاـ( لئلماـ الهادم .1)
 نتخب( لئلماـ الهادم .( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني كتاب )الم2)
( انظر: )البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصار(، لئلماـ المهدم أحمد بن يحيى، 3)

ـ(، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، اليمن. كتاب: الطهارة، باب: 1988-ىػ 1409تصوير)
 (.45، 1/44قضاء الحاجة: )

 ( أم الفساء كالضراط.4)
الطهارة، الباب الخامس في بياف حكم االستنجاء بالماء : ( انظر: )االنتصار(، كتاب 5)
(1/592 ،593.) 
( ىو اإلماـ الحسين زيد بن اإلماـ علي زين العابدين بن اإلماـ الحسين السبط، بن أمير 6)

 المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب.



ي حنيفة ىػ على أصح األقواؿ، كىو أخو اإلماـ الباقر، كتلميذه اإلماـ أب75كلد سنة  -
النعماف، ككاف اإلماـ زيد ييشبو بأمير المؤمنين اإلماـ علي بالفصاحة، كخرج على ظلم بني أمية؛ 

ثم تخلى عنو معظم الجيش بحجة أف عليو أف يسب أميرٌم المؤمنين أبي بكر كعمر، كلكنو 
معة رفض، كسماىا الرافضة، كاستيشهد مصلوبان في زمن ىشاـ بن عبد الملك األموم، ليلة الج

 سنة. 46ىػ، كلو من العمر 120لخمس بقين من محـر سنة 
 أكالده: اإلماـ يحيى كعيسى، كمحمد كالحسين. -
كلو: كتاب )تفسير القرآف(، ككتاب )غرائب معاني القرآف(، ككتاب )اإليماف(، ككتاب )الرد -

كتاب على المرجئة(، ككتاب )الخطب كالتوحيد(، ككتاب )االحتجاج في القلة كالكثرة(، ك 
)فضائل أمير المؤمنين(، ككتاب )الرسالة في إثبات الوصية(، ككتاب )الصفوة(، ككتاب )تفسير 

آية الفاتحة(، ككتاب )المناظرات(، ككتاب )المواعظ كالحكم(، ك)المجموعاف الحديثي 
 كالفقهي(.

 انظر: )التحف شرح الزلف( )االلكتركنية(. -
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كي عن اإلمامين المرتضى محمد ابن اإلماـ الهادم كأبي كأحد قولٌي اإلماـ القاسم، كمح
 (.1العباس )

 الركاية األخرل: االستنجاء من الريح ال يجب.
كىذا ىو رأم األكثر من أئمة العترة، كىو ركاية عن القاسم، كقوؿ الناصر، كاختيار اإلمامين 

مذىب األحناؼ األخوين المؤيد باهلل كأبي طالب، كمحكي عن اإلماـ المنصور باهلل، ك 
 (.2كالمالكية، كالشافعية كاإلمامية )

__________ 
( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب الخامس في بياف حكم االستنجاء بالماء : 1)
 (.1/53(، ك)البحر الزخار(. باب: قضاء الحاجة، فصل: القوؿ في االستنجاء: )1/592)
اب الخامس في بياف حكم االستنجاء بالماء : ( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الب2)
(، 1/53(، ك)البحر الزخار(. باب: قضاء الحاجة، فصل: القوؿ في االستنجاء: )1/593)

(، 2/202ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: )1386)2ك)حاشية ابن عابدين(، لمحمد أمين، ط
ىػ(، 463البر النمرم)ت ك)التمهيد البن عبد البر(، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد 

ىػ(، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوم كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـو 1387ط)



(، ك)المدكنة الكبرل(، لئلماـ مالك ابن أنس، 1/336األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية، المغرب: )
تب ىػ(، المك1405)2(، ك)ركضة الطالبين(، للنوكم، ط4/238دار صادر، بيركت، لبناف: )
(، ك)المجموع شرح المهذب( للشيرازم، مع تكملة للشرح 1/7اإلسبلمي، بيركت، لبناف: )

(، ك)تذكرة الفقهاء(: 2/116بقلم محمد نجيب المطيعي، الناشر مكتبة اإلرشاد بجدة(: )
(1/124.) 
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كال كىذا الخبلؼ لم أجده ظاىران بين )األحكاـ( ك)المنتخب(، كال نقلو اإلماـ أبي طالب 
المؤيد باهلل، كلكن يمكن تأصيل ما ذىب إليو صاحب )االنتصار( من ىذا الخبلؼ إلى ما جاء 

في )المنتخب( عند التطرؽ لبعض نواقض الوضوء؛ إذ حكم اإلماـ الهادم بوجوب إعادة 
الوضوء من أكلو بخركج الريح؛ فقاؿ: "إذا كاف شيء مما ينقض الطهور مثل سيل الدمل أك 

( أك الدكد يخرج أك ما أشبو ذلك أعاد منو 1عاؼ أك القيء أك الريح أك المذم)البثرة أك الر 
(، كلو كاف االستنجاء من الريح كاجبان؛ لما فرض اإلعادة من أكلو، 2الطهور من أكلو ابتداءن ؟")

 كاهلل أعلم.
 كأما صاحب )البحر(؛ فقد ساؽ قوالن لئلماـ الهادم، كلم ييشر للقوؿ اآلخر، كىذه االشارة

 (.4(...: كيجب االستنجاء من الريح")3تكفي منو للداللة على كجود قولين، فقاؿ: ")قهػ()
كأماـ ىذا الخبلؼ الغير مجمع عليو؛ فإني أميل إلى أف رأم اإلماـ الهادم ىو القوؿ بوجوب 

االستنجاء؛ ألف اإلماـ الهادم في )األحكاـ( ك)المنتخب( قد صٌرح كاجتهد بأف غسل الفرجين 
كاهلل -كض الوضوء؛ كذلك لعلل كأسباب كثيرة؛ منها في المقاـ األكؿ فيما أعتقده من فر 
ىو أنو قد يخرج مع الريح نجاسة، كال يستطيع أم متحذلق أف يدعي أنو يضمن عدـ  -أعلم

خركج شيء من األذل مع الريح، كبذلك فافتراض غسل الفرجين في الوضوء نابع من ىذا ، 
 كاهلل أعلم.

__________ 
( المذم: ىو ما يخرج من الرطوبة عند التفكير كاللمس. )شرح األزىار المنتزع من الغيث 1)

 (.1/105المدرار(، البن مفتاح، الناشر مكتبة غمضاف، صنعاء، اليمن : )
 (.…26( انظر: )المنتخب(: )2)
 ( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني قوؿه لئلماـ الهادم .3)
 (.1/53)البحر الزخار(. باب: قضاء الحاجة، فصل: القوؿ في االستنجاء: )( انظر: 4)
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 المطلب الثالث التسمية في الوضوء
 ما حكم التسمية في الوضوء عند اإلماـ الهادم؟

جاء في )شرح التجريد( أف ىناؾ فرقان في حكم التسمية بين )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ كمما 
على الذاكر...، كأكمأ يحيى إلى ىذه النكتة في )المنتخب(، كقاؿ  جاء فيو: "كالتسمية فرضه 

، كقاؿ في -يعني على الوضوء -في )األحكاـ(: إف القليل من ذكر اهلل تعالى يجزم 
)األحكاـ( في كتاب الذبائح: أف من ترؾ التسمية على الذبيحة ناسيان؛ أيكلت ذبيحتو، كمن 

فقلنا: أنها في الوضوء فرضه على الذاكر؛ ألنها عند  (....،1تركها متعمدان؛ لم تؤكل ذبيحتو)
 (.2الذبيحة فرضه على الذاكر عنده ")

 كىذا يقتضي أف لئلماـ الهادم قولين كاآلتي:
 القوؿ األكؿ: أف التسمية في الوضوء غير كاجبة.
 القوؿ اآلخر: التسمية فرضه من فركض الوضوء.

 (؛ فيمكن رد إلى قوؿ إلى أصلو كاآلتي:كبعد البحث فيما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب
 أصل استحباب التسمية؛ يرجع إلى ما جاء في )األحكاـ( في كتاب الطهارة:

يؤمئ بالفرضية على الذاكر؛ إذ جاء فيو: "كإف قاؿ غير ذلك أجزأه، كاليسير كالقليل من ذكر 
ره؛ ألف الملة اهلل يجزئ، كلو نسيو ناس؛ لم يكن لينقض عليو كضوءه، كال يفسد عليو طهو 

( فحٌمل اإلماـ المؤيد باهلل عدـ التأكيد على فرض التسمية على عدـ فرضيتها، كاهلل 3تكفيو")
 أعلم.

كأما فرضية التسمية على الذاكر؛ فذلك لما جاء في )المنتخب( من قولو: "قلت: فإنو لم يكن 
اإلناء ؟ قاؿ: يجزيو  جنبان، كلكنو غسل يده كأدخلها، كلم يذكر اسم اهلل عند إدخالو يده في

 (.4ذلك؛ ألف اعتقاده ملةي اإلسبلـ، كليس ذلك بأعظم من الذبيحة لو نسي عليها التسمية")
__________ 

، 1( انظر: )األحكاـ في الحبلؿ كالحراـ(، لئلماـ الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين، ط1)
األضاحي ك ما ال يجوز مكتبة التراث بصعدة، كتاب: الذبائح، باب: القوؿ فيما يجزل من 

 (.2/394منها: )
 (.51، 1/50( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 باب: القوؿ في صفة التطهر. -2كتاب: الطهارة،   -2( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، 3)
 (.22( انظر: )المنتخب(: )4)
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فرضية على كىذين الحكمين بشأف التسمية؛ لم يذكرىما اإلماـ أبي طالب؛ بل ساؽ ال
(؛ بينما ذكرىما صاحب )البحر( كصانع )االنتصار(؛ فقد جاء في )البحر( ما نصو: 1الذاكر)

(، كفي 3(: بل على الذاكر فقط....، )قهػ(: بل سنة")2"التسمية ....، ىي فرض....، )ىػ()
)االنتصار( جاء اآلتي: " المذىب الثاني: أنها مستحبة غير كاجبة كىذا ىو أحد القولين 

 (.4لهادم في )األحكاـ(. فأما ما قالو في )المنتخب( فقد صرح بوجوبها فيو ")ل
كبعد البحث كالتحرم، كبناءن على تخريج اإلماـ المؤيد باهلل؛ فالظاىر أف حكم التسمية في 
الوضوء عند اإلماـ الهادم ىو كمه كاحده فقط، كىو الوجوب على الذاكر، كأما ما جاء في 

صرار على فرضية التسمية كاف من أجل بياف أنو ليس ىناؾ صفة )األحكاـ( من عدـ اإل
 للتسمية، كاهلل أعلم.

 المطلب الرابع غسل اليدين أكؿ الوضوء
 ما حكم غسل الكفين أكؿ الوضوء عند اإلماـ الهادم ؛ أفرضه أـ سنة؟

 جاء في )التحرير( ما ييفيد أف غسل الكفين أكؿ الوضوء عند اإلماـ الهادم ليس بالقوؿ
الواحد؛ حيث قاؿ: "كسننو: غسل اليدين قبل إدخالهما اإلناء، على تباينو في ذلك، فإف أحمد 

 (5ابن يحيى)
__________ 

 (.5( انظر: )التحرير(: )1)
 ( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني اإلماـ الهادم .2)
 (.1/58ل: كفركضو: )( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فص3)
( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : 4)
(1/768.) 
( كىو اإلماـ الناصر أحمد بن اإلماـ الهادم، بايعو الناس إثر تنازؿ المرتضى أخاه عن 5)

لباطنية كلو ىػ، كلو العديد من الوقعات مع ا301الخبلفة، كأجمع عليو علماء مذىبو في سنة 
التصانيف النافعة كالكتب الرائعة، منها كتاب )النجاة( في الرد على الجبرية كالقدرية، كلو 

 ىػ.325ىػ، كقيل: 320)الدامغ(، كغير ذلك، أيختلف في تاريخ كفاتو قيل: 
 (.197- 191انظر )التحف شرح الزلف( )المطبوعة(: )…
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 (3( ككاف أبو العباس)2في )كتاب الطهارة() (، كقد ذكره القاسم1نٌص على كجوبو )
__________ 

 (.1/76( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: كالمسنوف: )1)
 ( انظر: )مجموع كتب كرسائل اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي(، مخطوط، كتاب: الطهارة.2)
ير كالعالم الجليل كالنبراس المضيئ أحمد بن ( ىو اإلماـ أبو العباس الحسني، اإلماـ الكب3)

 إبراىيم بن الحسن بن علي بن إبراىيم بن
 محمد بن سليماف بن داكد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

كاف في زمن الراضي باهلل من العباسية، كعاصر الملقب بالطاىر كالراضي كالمستضيء   -
ىػ، قاؿ اإلماـ أبو العباس في 357كتوفي سنة  ىػ،329كالمتقي، ككانت بيعة المتقي سنة 

ىػ، ككنت ارتحلت إلى شيخ العلوية كعالمهم أبو 322)الحدائق الوردية(: دخلت الرم سنة 
زيد عيسى بن محمد العلوم من كلد زيد بن علي كإلى غيره مثل ابن أبي حاتم كآخرين لسماع 

 الحديث كأسمع منهم.
ي سعيد، كعن عبد العزيز بن إسحاؽ شيخ الزيدية كمن يركم عن أبيو كمحمد بن جعفر كأب -

طريقو اتصلت طريق المجموع الكبير لزيد بن علي كركاية المتقدمين ىو كأبو زيد عيسى بن 
محمد، كركل عن علي بن العباس العلوم كسمع )األحكاـ(، كركل )المنتخب( على خاتمو 

د بن الهادم كىو عن أبيو الحفاظ يحيى بن محمد بن الهادم كىو ركاىما عن عمو أحم
الهادم ، كركل عنو: اإلماماف السيداف األخواف جميع أخبار األئمة كشيعتهم، كركل عنو أيضان: 

يوسف الخطيب كما حققو موالنا اإلماـ القاسم بن محمد كغيره كزيد بن إسماعيل الحسني، 
متنا في جميع كتبهم من كقد خٌرج لو أئمتنا الثبلثة: المؤيد كأبو طالب كالمرشد كغيرىم من أئ

 األئمة المتأخرين.
لو العلـو الواسعة كالمؤلفات النافعة منها: )شرح األحكاـ(، ك)اإلبانة(، ك)المصابيح( في  -

سير األئمة أكملو علي بن ببلؿ، كلو كتاب )النصوص(، ككاف أكؿ مرة إماميان ثم رجع إلى 
خرج إلى بغداد فأخذ عنو: السيداف  مذىب الزيدية، كدخل إلى فارس فأكرمو عماد الدكلة ثم

 األخواف المؤيد باهلل كأبو طالب كأخذ عنو قبل ذلك السيد أبو عبد اهلل الداعي
 توفي في نيف كخمسين كثبلثمائة. -

انظر: مقدمة كتاب )المصابيح(، لئلماـ أبي العباس أحمد بن إبراىيم الحسني، مؤسسة اإلماـ 
 (.www.hamidaddin.net/ebooksزيد الثقافية، )
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يذىب إلى ذلك، كيقوؿ: إف كبلـ يحيى يقتضيو. كلكنو قد صرح في )المنتخب( بأنو مستحب 
 (.1غير كاجب، كالصحيح عندنا ما ذكره في )المنتخب(" )

 كعلى ما جاء في )التحرير(؛ فهناؾ اجتهاداف في ىذه المسألة كمايأتي:
 .االجتهاد األكؿ: كجوب غسل اليدين أكؿ الوضوء

كىذا قوؿ اإلماـ القاسم الرسي، كمحكي عن اإلماـ الناصر أحمد بن اإلماـ الهادم، كاختاره 
 (.2أبو العباس، كىو مذىب الحنابلة كالظاىرية في المستيقظ من نومو فقط)

 االجتهاد اآلخر: استحباب غسل اليدين أكؿ الوضوء.
حنفية كالشافعية، كاإلمامية كىو اختيار المذىب كقوؿ أبي طالب كالمؤيد باهلل، كمذىب ال

 (.3كاألباضية)
كما جاء في الجامعين ييشير إلى ىذا الفرؽ؛ ففي )األحكاـ( كاف الوجوب، كفيو: "أكؿ ما يجب 

 (.4على المتوضئ أف يغسل كفيو، فينقيهما")
كأتى االستحباب في )المنتخب(: "ينبغي للمتطهر أف يبدأ فيغسل كفو اليمنى فيػيٍنقيها، ثيمَّ 

 (.5ها في اإلناء")يدخل
__________ 

 (.5( انظر: )التحرير(: )1)
، 1/772( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : )2)

(، 1/76(، ك)البحر الزخار(. كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: كالمسنوف: )773
 (.1/122(: )149) (، ك)المحلى(، مسألة1/92ك)المغني البن قدامة(: )

( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : 3)
(، 1/76(، ك)البحر الزخار(. كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: كالمسنوف: )1/773)

 (.1/74(، ك)شرح النيل(: )1/193(، ك)تذكرة الفقهاء(: )1/42ك)التاج المذىب(: )
باب: القوؿ فيما يستحب لمن  -1كتاب: الطهارة،   -2األحكاـ( بتحقيقنا.  ( انظر: )جامع4)

 أراد الغائط، كما ينبغي لو أف يتقي.
 (.24( انظر: )المنتخب(: )5)
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ذكر ىذا الفارؽ بين الكتابين؛ فيما ذكره صاحب  -كاهلل أعلم-كفات اإلماـ المؤيد باهلل 
ؿ اإلماـ ابن حمزة: "كىل يكوف مستحبان أك كاجبان؟ فيو موسوعة )االنتصار( كصانع )البحر(؛ فقا

مذىباف: المذىب األكؿ: أنو كاجب ...كىو الذم يشير إليو كبلـ الهادم في 
)األحكاـ(...المذىب الثاني: أنو مستحب غير كاجب، كىذا ىو الذم أشار إليو الهادم في 

 (.1)المنتخب(" )
إدخالهما اإلناء ... )ىػ(: كال يجب .... )قهػ(:  كقاؿ اإلماـ ابن المرتضى: "غسل الكفين قبل

 (.2يجب لخبر االستيقاظ أمران كنهيان")
كأستطيع القوؿ أف القوؿ بأف غسل الكفين أكؿ الوضوء من سنن الوضوء ىو القوؿ الجديد 

نا حٌملو لئلماـ الهادم، كذلك لوجود أمر من رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(، كاألمر ى
إذا استيقظ أحدكم »اإلماـ اىبلدم على الندب؛ قاؿ رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(: 

 (، كاهلل أعلم.3«)من نومو؛ فليغسل يده قبل أف يدخلها في كضوئو
__________ 

، 1/772( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : )1)
773.) 

 (.1/76( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: كالمسنوف: )2)
( أخرجو البخارم عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: الوضوء. باب: االستجمار كتران. )صحيح 3)

 (.49، 1/48البخارم(:)
ىة غمس ( )كرا26كتاب: الطهارة. باب )-2? كأخرجو مسلم عن أبي ىريرة مرفوعان. 

(. 278المتوضئ كغيره يده المشكوؾ في نجاستها في اإلناء قبل غسلها ثبلثان(. الحديث )
 (.1/233)صحيح مسلم(: )

? كأخرجو ابن خزيمة عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: الوضوء. جماع أبواب الوضوء كسننو. باب 
لهما اإلناء(. الحديث ( )األمر بغسل اليدين ثبلثان عند االستيقاظ من النـو قبل إدخا111)
 (.1/75(. كقيل فيو: إسناده صحيح على شرط مسلم. )صحيح ابن خزيمة(: )145)

باب: سنن الوضوء. -3كتاب: الطهارة. -8? كأخرجو ابن حباف عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.3/346(. كقيل فيو: إسناده صحيح. )اإلحساف(: )1063الحديث )

(. الحديث 16ة مرفوعان. باب )? كأخرجو ابن الجاركد عن أبي ىرير  ( )في الوضوء من النـو
 (.17(. )المنتقى(: )9)

باب: في الرجل يدخل  -49كتاب: الطهارة.   -1? كأخرجو أبو داكد عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.1/76(. )سنن أبي داكد(: )103يده في اإلناء قبل أف يغسلها. الحديث )
باب: ما جاء إذا استيقظ  -19. أبواب: الطهارة. ? كأخرجو الترمذم عن أبي ىريرة مرفوعان 



(. كقاؿ فيو: حسن 24أحدكم من منامو، فبل يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها. الحديث )
 (.111، 1/110صحيح. )تحفة األحوذم(: )

? كأخرجو النسائي عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: الطهارة. باب: تأكيل قولو عز كجل: )إذا قمتم 
 (.1/7ة، فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إلى المرافق(. )سنن النسائي(: )إلى الصبل

باب: الرجل  -4كتاب: الطهارة كسننها.   -1? كأخرجو ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعان. 
(. كقيل فيو: 394يستيقظ من منامو. ىل يدخل يده في اإلناء قبل أف يغسلها ؟. الحديث )

 (.1/139جة(: )إسناده صحيح على شرط مسلم. )سنن ابن ما
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 المطلب الخامس مسح الجبيرة في الوضوء
( ضرر على 1ما حكم غسل العضو المجبور حاؿ الوضوء، كإذا كاف في حل ىذه الجبيرة)

 صاحبها؟ أيمسح على الجبيرة أـ يدعها؟
حىلَّو كال  قاؿ اإلماـ أبو طالب: "كمن أصابو كٍسره فىجبػِّرى كخشي من حىلِّ الموضع عىنىتان، فإنو يترؾ

يمسحو، كتىٍجزًيو صبلتو، ىذا قوؿ يحيى في )األحكاـ( كىو المعموؿ عليو. كقاؿ في ركاية 
 (.2)المنتخب( : يمسح على الجبائر")

 كطبقان لما جاء في )التحرير(؛ فأمامنا قوالف:
 القوؿ األكؿ: عدـ جواز المسح على الجبائر في الوضوء.

العباس كأبي طالب، كىو اختيار القاضي الطيب كنقلو  كىو اختيار المذىب كقوؿ اإلماـ أبي
صاحب العدة، كحكاه الرافعي حكاية عن الحناطي كىما من علماء الشافعية، كىو مذىب 

 (.3الظاىرية)
 القوؿ اآلخر: جواز المسح على الجبائر.

نابلة، كىو اختيار اإلماـ المؤيد باهلل، كمذىب األحناؼ كالمالكية كالمذىب عند الشافعية كالح
 (.4كاإلمامية)

__________ 
 (.91( الجبيرة: ىي العيداف التي تيجبر بها العظاـ. انظر: مادة: جبر، )مختار الصحاح(: )1)
 (.6( انظر: )التحرير(: )2)
( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : 3)
، باب: الوضوء، فصل: في أحكاـ تلحق الوضوء: (، ك)البحر الزخار(. كتاب: الطهارة1/814)



(. ك)المحلى(، مسألة 2/343(، ك)المجموع(: )1/59(، ك)التاج المذىب(: )1/83)
(209( :)1/199.) 
( انظر: )االنتصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : 4)
فصل: في أحكاـ تلحق الوضوء: (، ك)البحر الزخار(. كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، 1/814)
(، ك)حاشية الدسوقي(: 1/13(، ك)بدائع الصنائع(: )1/76(، ك)شرح التجريد(: )1/83)
(، ك)تذكرة 1/209(، ك)المغني البن قدامة(: )1/152(، ك)مغني المحتاج(: )1/163)

 (.1/207الفقهاء(: )
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جبر، فخشي أنو إف ىو أطلق الجبائر كبالفعل جاء النص في )األحكاـ( على اآلتي: "من كيسر ف
( من الماء؛ لم يجز لو إطبلقها، كجاز لو ترؾ غسل ذلك العضو، ككجبت عليو 1العنت)

الصبلة من غير غسل ذلك العضو المكسور.فأما ما ييقاؿ بو من المسح على ذلك العضو، 
 (.2فليس ذلك عندم بشيء" )

في )األحكاـ(؛ كفيو: "أصل ذلك كلو أف   كأما في )المنتخب(؛ فكاف الحكم مختلفان عما جاء
كل ما كاف في الجسم من علة يخاؼ صاحبها عليها إذا أصابها الماء أف يعنت؛ لم نر لو أف 

يػيٍعًنتى نفسو لغسلها، كال يدني الماء منها، كيتوضأ كيترؾ ذلك العضو كيمسح على الجبائر،إالَّ 
 (.3أف يؤلمو ذلك" )

في )شرح التجريد( ىذين القولين؛ إذ جاء: "كمن كيسر فجيبر، كلم كقد كتب اإلماـ المؤيد باهلل 
يخش من إطبلؽ الجبائر عنتان؛ لم يجزه إال إطبلقها كتطهير ما يجب تطهيره، كإف خشي عنتان؛ 

أجزأه ترؾ ذلك العضو دكف مسح الجبائر كالخرؽ، كقاؿ في )المنتخب(: يمسح على الجبائر، 
 .(4كىذه المسألة فيها ركايتاف" )

كلم يغب عن اإلمامين ابن حمزة كابن المرتضى سرد ىذه المسألة؛ ففي )االنتصار(: "المذىب 
األكؿ: أنو يترؾ حلو كيمسح على الجبائر، كىذا ىو الذم ذكره الهادم في )المنتخب(... 

المذىب الثاني: أنو يترؾ حلو كال يمسح عليو، كىذا ىو الذم نص عليو الهادم في 
 (.5)األحكاـ(" )

__________ 
، 456( العنت: ىنا ىو الوقوع في المشقة. انظر: مادة: عنت، )مختار الصحاح(: )1)

457.) 



باب: القوؿ في الكسير.   -10كتاب: الطهارة،   -2( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 2)
 كيف يعمل؟.

 (.28( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.1/76( انظر: )شرح التجريد(: )4)
تصار(، كتاب الطهارة، الباب السادس في الوضوء كذكر خصائصو : ( انظر: )االن5)
(1/814.) 
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كنيقل في )البحر(: ")قهػ(: كيمسح على جبيرة خشي من حلها ضرران.... )قهػ(: ال يمسح كال 
 (.1يحل، بل يسقط كعبادة تعذرت، كإذ الجبيرة كعضو آخر، كاآلية لم تتناكؿ المسح")

واز المسح على الجبيرة؛ فلعلو كاف قياسان على مسح الخفين، كألف كبالبحث عن سبب عدـ ج
 اهلل أمر بغسل العضو كليس الخرقة أك الجبيرة.

كأما سبب الحكم بجواز المسح على الجبيرة في الركاية األخرل؛ فذؾ لما ركم عن أمير 
عىلىٍيًو كىآًلًو ( مع رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي 2المؤمنين اإلماـ علي ؛ قاؿ: "كيسرت إحدل زندم)

كىسىلَّمى(؛ فأمر رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( فجيبر؛ فقيلت: "يا رسوؿ اهلل. كيف أصنع 
 (.3« )كذلك فافعل»؛ قلت: " كالجنابة؟!"؛ قاؿ: «أمسح على الجبائر»بالوضوء"؛ قاؿ: 

 المنع بدليل القياس، كاهلل أعلم. كعمبلن بعلم أصوؿ الفقو؛ فييقدـ الدليل في جواز المسح على
__________ 

( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الطهارة، باب: الوضوء، فصل: في أحكاـ تلحق الوضوء: 1)
(1/83.) 
( الزند: ىو موصل طرؼ الذراع في الكف، كىما زنداف: الكوع كالكرسوع. انظر: مادة: 2)

 (.276زند، )مختار الصحاح(: )
كغيره؛ أيتهم بو أبو خالد عمرك بن خالد الواسطي بالوضع على اإلماـ زيد،  ( ? ىذا الحديث3)

 لذا سنأخذ ىذا الطعن بشيء من المقاؿ.
 أكالن: الحديث كاآلتي:

? أخرجو اإلماـ زيد. كتاب: الطهارة. باب: المسح على الخفين كالجبائر، )الركض النضير 
ىػ 1405)2ين بن أحمد السياغي، طشرح مجموع الفقو الكبير(، للعبلمة شرؼ الدين الحس

 (.1/306ـ(، مكتبة اليمن الكبرل، صنعاء، اليمن: )1985-



? كأخرج اإلماـ المؤيد باهلل نحوه عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان. كتاب: الطهارة. باب: 
 (.77، 1/76القوؿ في صفة التطهر كما يوجبو. )شرح التجريد(: )

عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان. أبواب الوضوء، باب: ? كأخرج أحمد بن عيسى نحوه 
 (.1/115(، )رأب الصدع(: )134في المسح على الجبائر، الحديث )

? كأخرجو ابن ماجة عن أمير المؤمنين اإلماـ علي ؛ قاؿ: " انكسرت إحدل زندم، فسالت 
كتاب: الطهارة كسننها،   -1لى الجبائر. النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( فأمرني أف أمسح ع

(، كقيل فيو: في الزكائد: في إسناده عمر 657باب: المسح على الجبائر، الحديث ) -134
بن خالد. كذبو اإلماـ أحمد كابن معين، كقاؿ البخارم: منكر الحديث، كقاؿ ككيع كأبو زرعة: 

)سنن ابن ماجة(: يضع الحديث، كقاؿ الحاكم: يركم عن زيد بن علي الموضوعات: 
(1/215.) 

? كأخرج البيهقي نحوه عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان. كتاب: طهارة، باب: المسح 
(، كقاؿ فيو: كلو عرفت إسناده بالصحة لقلت بو، 1114على العصائب كالجبائر، الحديث )

ىػ(، 458)السنن الكبرل(، للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي )ت
 (.391، 1/390ـ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: )1996-ىػ 1416)1ط

? كأخرج عبد الرزاؽ نحوه عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان. كتاب: الطهارة، باب: 
(، كقيل فيو: أخرجو الدارقطني من طريق عبد 623المسح على العصائب كالجركح، الحديث )
ق آخر، كقاؿ الدارقطني: عمرك بن خالد متركؾ، الرزاؽ، كالبيهقي في السنن الكبرل من طري

(، قاؿ المتقي: سنده حسن، 3078كىو في الكنز برمز )عب()عبد الرزاؽ( كغيره، رقم )
ىػ(، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن األعظمي، 211)المصنف(، لعبد الرزاؽ الصنعاني)ت

 (.1/161منشورات المجلس العلمي: )
لى أبي خالد عمرك بن خالد الواسطي، كقد أبدع العبلمة ثانيان: قلت: مدار الطعن ىنا ىو ع

(، كلكني أحاكؿ ىنا أف أقتطف 46-1/31السياغي في الدفاع عنو في )الركض النضير(: )
 بعضان من كبلمو. فأقوؿ:

أكالن: من ناحية المتن، فقد أخرج الحديث عبد الرزاؽ كابن ماجة كالدارقطني كابن السني  -
 ب، كإسناده حسن، كقد سبق أف قلنا أف البيهقي أخرجو من طريق آخر.كأبو نعيم معان في الط

ىػ، فأقوؿ 150ثانيان: من ناحية السند؛ حيث تم الطعن في أبي خالد الواسطي المتوفي سنة  -
أنو بعد استقراء العلماء؛ يظهر من استعراض الطاعنين كالجارحين أف ليس كلهم قد عرفوا أبا 

 ثة كىم: )ككيع كأبو عوانة، كحبيب بن أبي ثابت(.خالد أك التقوا بو غير ثبل
 فوكيع قد صرح بالمعرفة بدليل قولو: "كاف بجوارنا يضع الحديث". -
 ىػ.176كأبو عوانة توفي سنة  -



 ىػ.117كحبيب بن أبي ثابت توفي سنة  -
 ىػ233ىػ، كابن معين توفي سنة 264كأما غيرىم فلم ييعاصركه فأبو زرعة الرازم توفي سنة  -

كغيرىم، كبالتالي فبل يصح االكتفاء في مثل ىذا باالستناد إلى األقاكيل المسموعة من األفواه، 
كبالتالي فإما أف يكوف الجارحوف قد استندكا في الجرح إلى أكلئك الثبلثة المعاصرين أـ إلى 

 غيرىم، فإف كاف الثاني فهو مردكد لآلتي:
في الميزاف بأف ككيعان كاف سبابان كثير اللحن؛  ? ككيع قد رهمي بالرفض، كقد ترجم لو الذىبي

فلعل تضعيف ككيع ألبي خالد الواسطي يرجع إلى ركايتو عن اإلماـ زيد لحديث الرافضة؛ فلما 
 خالف ككيع قاؿ أنو يضع الحديث كحاشاه.

? حبيب بن أبي ثابت فقد صرح بأف سبب الجرح كوف أبي خالد كوفيان كىذه اللفظة مرادفة 
 د جعلها كثيره من أىل الشأف عمدتهم في الجرح.لشيعي، كق

?كأما أبو عوانة فكاف مستنده في الجرح أنو كاف يشترم الصحف من الصيادلة كييحدث بها، 
فنقوؿ أنو في ذلك العصر لم تنتشر كتابة األحاديث كاآلثار في أيدم الناس إلى الحد الذم 

أبي خالد جمه كثير سردىم المزم في  يمكن تناكلها من أيدم الصيادلة، كما أنو قد ركل عن
تهذيب الكماؿ، كلم يؤثر عن أحدو منهم مقاؿ يدؿ على توىين أك تجريح ألبي خالد كىم أكثر 

 خبرة كاختصاص بو ممن بعدىم.
? كما أف الصحيفة التي ركاىا أبو خالد عن اإلماـ زيد كىو ما تيسمى بمسند اإلماـ زيد لم 

م الزبرقاف ككاف خاصان بأبي خالد كما كاف أبو خالد مختصان يركىا عن أبي خالد إال إبراىي
بصحبة اإلماـ زيد ، ككانت الركاية عن أبي زيد قليلة جدان في تلك األياـ لخركجو على الظلمة؛ 

 فلم ييخرج لو البخارم كال مسلم كما أخرجا ألخيو الباقر كأبيو زين العابدين.
في قبوؿ الجرح كالتعديل من المتصدم لهما ? كالبد أف نذكر أف أىل المصطلح اشترطوا 

االتفاؽ في المذىب لئبل يحملو التعصب على المجازفة في القوؿ كما قيل في عمرك بن عبيد 
 أنو كذاب كىو عابد شيوخ االعتزاؿ، ككما سبق عن ككيع الرافضي.

في  ? كما أنو ال يحدث في الغالب أف يسلم أحد من الكبلـ فيو بحق أك باطل؛ فقد تيكلم
اإلمامين أبي حنيفة كالشافعي، كالبخارم تكلم فيو أبو زرعة كمسلم في مقدمة صحيحو كغير 

 ذلك، كاهلل أعلم.
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 المبحث الثاني القوؿ األكؿ كالثاني في الصبلة
 المطلب األكؿ الصبلة في الحرير الممتزج بالقطن

 ما حكم صبلة الرجل بالحرير الممتزج بالقطن كنحوه؟
ماـ ابن حمزة أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في حكم صبلة الرجل في الحرير الممتزج يرل اإل

بالقطن كنحوه؛ فقاؿ: "فاختلف كبلـ الهادم في الجامعين فقاؿ في )المنتخب(: يجوز لبسو؛ 
 (.1ألف الحرير يصير مستهلكان بما خلط بو فيباح لبسو، كقاؿ في )األحكاـ(: يحـر لبسو")

حب )االنتصار( فلئلماـ الهادم فقهين في صبلة الرجل في الحرير الغير كعلى ما ساقو صا
 محض كاآلتي:

 الفقو األكؿ: جواز الصبلة في الثوب إذا كاف الحرير نصف الثوب.
 (.2كىذا ىو اختيار المذىب، كاألصح من مذىب الشافعية، كىو مذىب اإلمامية)

 رير أقل من النصف.الفقو اآلخر: جواز صبلة الرجل في الثوب إذا كاف الح
كىذا كمذىب األحناؼ كالمالكية، كقوؿه للشافعية، كىو مذىب الحنابلة كاألباضية، 

 (.3كالظاىرية)
كبالعودة لما في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ نجد أف منع الصبلة كاف في كتاب )األحكاـ(، كفيو: 

(، إذا لم يكن معو 4"ييصلى في كل شيء من اللباس ما خبل الحرير، كأكره الصبلة في القز)
 (.5غيره")

__________ 
 (.3/32( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الرابع في بياف شركط الصبلة : )1)
(، ك)كسائل الشيعة(: 4/378(، ك)المجموع(: )1/73( انظر: )التاج المذىب(: )2)
(4/373 ،374.) 
(، ك)المجموع(: 14/250(، ك)التمهيد(: )5/131( انظر: )بدائع الصنائع(: )3)
(، 41، 2/1/40(، ك)شرح النيل(: )1/342(، ك)المغني البن قدامة(: )4/378)

 (.1/466(: )395ك)المحلى(، مسألة )
 ( لعلو الحرير المستخلص من دكد القز، كاهلل أعلم.4)
باب: القوؿ فيما ييصلى عليو  -36كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، 5)

 ، كالقوؿ في التسليم، كالصبلة في بقاع األرض، كالقوؿ في اللباس.كإليو

(1/29) 

 



كفي )المنتخب( كاف النص على: "كسألتو عن لبس الرجل الحرير كالديباج؟. فقاؿ: ال يجوز 
لبس ذلك للرجاؿ. قلت: فالنساء؟. قاؿ: تلبس المرأة ما شاءت من ذلك. قلت: فإف كاف 

 (.1نان، ىل يجوز لبسو كالصبلة فيو؟. قاؿ: نعم" )الثوب نصفو حريران، كنصفو قط
كقد ذكر اإلماـ أبو طالب ىذا الفرؽ؛ إذ قاؿ: "كال ييصلى في الحرير. كقاؿ في )المنتخب(: ال 

 (.2تجوز الصَّبلة فيو إال أف يكوف نصفو قطنان")
؛ إال أف يكوف كأيضان اإلماـ المؤيد باهلل قاؿ: "كال يجوز للرجل الصبلة في الحرير المحض كالقز

ما سواىما غالبان عليهما ..... كىذا منصوصه عليو في )األحكاـ(، كقاؿ في )المنتخب(: يجوز 
 (.3ذلك إذا كاف نصفو حريران كنصفو قطنان" )

 (.4كاإلماـ ابن المرتضى قاؿ: ")قهػ(: كتحـر الصبلة بالحرير لتحريمو، )قهػ(: تكره فقط")
ية سنذكرىا إف شاء اهلل في نهاية ىذا الفصل؛ تتعلق بلبس كىذه المسألة فرعية عن مسألة أصل

 الرجل للحرير الممتزج بالقطن.
 كالذم أعتقده بناءن على مذىب اإلماـ الهادم اآلتي:

حجة اإلماـ الهادم في منع الصبلة في الثوب الذم غالبو حرير؛ إنما ألجل األخذ  -
 باألحوط.

نصفو حرير فقط؛ إنما ألجل أف الثوب في ىذه  أما حجتو في جواز الصبلة في الثوب الذم -
الحالة قد انصرؼ عنو اسم الحرير المطلق، كبالتالي؛ فبل ييعتبر حريران؛ كالماء الذم خالطو 

 شيء من األشياء التي تنفك عنو في الغالب كماء الورد؛ فبل ييعتبر ماءن مطلقان الختبلطو بالورد.
 كثر من نصف الثوب؛ تحوطان، كاهلل أعلم.كالذم أرجحو ىو المنع إذا كاف الحرير أ

__________ 
 (.122( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.28( انظر: )التحرير(: )2)
 (.1/140( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.1/213( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: كشركط الصبلة سبعة: )4)

(1/30) 

 

 المطلب الثاني صفة التعوذ في الصبلة
 ا ىي صفة التعوذ في الصبلة لدل اإلماـ الهادم؟م

نقل اإلماـ ابن المرتضى في صفة التعوذ ركايتين عن اإلماـ الهادم؛ فقاؿ: ")م ىػ( كىو أعوذ 



باهلل السميع العليم فقط ... )ف لح م( أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم؛ جمعان 
)ىػ( في )األحكاـ(؛ ففي الركاية األكلى عنو  بين اآليتين؛ قلت: كىذا ىو الذم نص عليو

 (.1نظر")
 كبالتالي فلئلماـ الهادم قولين في صفة التعوذ كاآلتي:

 القوؿ األكؿ: أف صفة التعوذ ىي: "أعوذ باهلل السميع العليم".
 (.2كىي إحدل الركايتين عن اإلماـ ابن حمزة)

 طاف الرجيم".القوؿ اآلخر: كىي: "أعوذ باهلل السميع العليم من الشي
كىي قوؿ اإلماـ الناصر، كركاية أخرل لئلماـ يحيى بن حمزة، كقوؿ اإلماـ أحمد، كمذىب 

 (.3اإلمامية)
كبمقارنة ما جاء عن اإلماـ الهادم في ىذا الشأف؛ فلم يأتي كصف التعوذ إال في كتاب 

المصلي القبلة،  )األحكاـ( فقط، كفيو: " أحسن ما سمعنا في االفتتاح ، كما نراه : أف يستقبل
 (.4ثم يقوؿ : أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم")

كىذا التباين تفرد بذكره اإلماـ ابن المرتضى؛ إذ لم يسقو اإلماـ أبو طالب كال المؤيد باهلل، كال 
 حتى اإلماـ ابن حمزة.

__________ 
 (.1/236)( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة: 1)
 (.1/236( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة: )2)
(، 3/167( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الخامس في بياف صفة الصبلة : )3)

(، ك)المغني البن قدامة(: 1/236ك)البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة: )
لشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة(، للشيخ محمد بن الحسن (، ك)تفصيل كسائل ا1/283)

ىػ(، تحقيق مؤسسة آؿ البيت إلحياء 1414)جماد اآلخرة 2ىػ(، ط1104الحر العاملي )ت
 (.6/26التراث، قم، إيراف: )

باب: القوؿ في افتتاح الصبلة،  -9كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، 4)
 كتحريمها كتحليلو.
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كالسبب الذم جعل صاحب )البحر( يورد ركايتين لئلماـ الهادم ىو مقارنتو لما جاء بين ركاية 
)األحكاـ( كما جاء في )االنتصار(؛ فقد نص اإلماـ ابن حمزة على أف صفة التعوذ عند اإلماـ 



اـ الهادم الهادم ىي: " أعوذ باهلل السميع العليم"؛ فقاؿ: "االختيار الثالث: محكي عن اإلم
كىو قولو:أعوذ باهلل السميع العليم. كالحجة على ىذا: قولو تعالى: ?فىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ 

( ؛ فخص ىذه العوذة بقولو: "السميع العليم". كلم يذكر فيها 1بًاللًَّو ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم?)
 (.2الشيطاف الرجيم")

ابن المرتضى بقولين؛ شكك في أحدىما، ككأنو يوحي بأنو ال خبلؼ كبالتالي فقد خرج اإلماـ 
 في ىذه المسألة، كاهلل أعلم.

 المطلب الثالث صفة التشهد األكسط
جاء عن اإلماـ ابن حمزة في )االنتصار( أف ىناؾ ركايتين مختلفتين لصفة التشهد األكسط بين 

كره الهادم في )األحكاـ( يقوؿ فيو: )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ إذ جاء: "االختيار الثاني: ما ذ 
"بسم اهلل كباهلل كالحمد هلل كاألسماء الحسنى كلها هلل أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو 

كأشهد أف محمدان عبده كرسولو اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد كبارؾ على محمد 
م إنك حميد مجيد"... كعلى آؿ محمد كما صليت كباركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىي

االختيار الثالث: ذكره في )المنتخب( قاؿ: "التحيات هلل كالصلوات كالطيبات أشهد أف ال إلو 
إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف محمدان عبده كرسولو اللهم صل على محمد كعلى آؿ 

راىيم محمد كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت كباركت على إبراىيم كعلى آؿ إب
 (.3إنك حميد مجيد"")

كعلى ما ذكرناه آنفان في )االنتصار( فلئلماـ الهادم ركايتاف في شأف صفة التشهد األكسط، 
 كىما:

__________ 
 (.98( سورة: النحل. اآلية: )1)
، 3/176( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الخامس في بياف صفة الصبلة : )2)

177.) 
 (.3/363صار(، كتاب الصبلة، الباب الخامس في بياف صفة الصبلة: )( انظر: )االنت3)
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الركاية األكلى: صفة التشهد األكسط ىي: "بسم اهلل كباهلل كالحمد هلل كاألسماء الحسنى كلها 
هلل أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف محمدان عبده كرسولو اللهم صل على 

حمد كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت كباركت على إبراىيم محمد كعلى آؿ م



 كعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد".
الركاية األخرل: أف صفة التشهد األكسط ىي: "التحيات هلل كالصلوات كالطيبات أشهد أف ال 

ؿ إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف محمدان عبده كرسولو اللهم صل على محمد كعلى آ
محمد كبارؾ على محمد كعلى آؿ محمد كما صليت كباركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم 

 إنك حميد مجيد".
كقد ساؽ ىذا الخبلؼ أيضان اإلماـ ابن المرتضى؛ فقاؿ: "كصفتو في )األحكاـ(: "بسم اهلل 

 (.1كباهلل كالحمد هلل " إلى آخره...، كفي )المنتخب(: "التحيات هلل" ، إلى آخره" )
كلكني ال أعتقد أف ىناؾ مسألة خبلفية بتاتان؛ حيث أنو كرد في )األحكاـ( ك)المنتخب( صفة 

كاحدة للتشهد األكسط، كىي: "بسم اهلل كباهلل، كالحمد هلل... إلى آخره، كىي اختيار 
 (.2المذىب)

يات كأما ما ذكره اإلماماف ابن حمزة كابن المرتضى من صفة التشهد في )المنتخب( بأنها "التح
هلل"؛ فقد ذيكرت عرضان بعد الصفة األكلى؛ جوابان عن صحة الصبلة بصفة "التحيات هلل"، كالتي 
أجازىا اإلماـ الهادم ، كلكنو استحسن األكلى؛ إذ قاؿ في )المنتخب(: "قلت: ككيف يتشهد 

كلها   في األكلتين؟.قاؿ: يقوؿ في األكلتين: "بسم اهلل، كباهلل، كالحمد هلل، كاألسماء الحسنى،
هلل، أشهد أف ال إلو إالَّ اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف محمدان عبده كرسولو" ... قلت: فإف 

قاؿ: التحيات هلل كالصلوات كالطيبات، كأشهد أف ال إلو إالَّ اهلل، كيتم التشهد؟.قاؿ: ال بأس 
 (.3بذلك، كأحب إلينا أف يتشهد بما قلنا بو أكالن")

 ن اإلمامين أبي طالب كالمؤيد باهلل لمثل ىذا الخبلؼ، كاهلل أعلم.كما أنو لم ييشير أمه م
__________ 

( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة، فصل: كأركانها عشرة: 1)
(1/278.) 
 (.1/98( انظر: )التاج المذىب(: )2)
 (.42( انظر: )المنتخب(: )3)
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 في الصبلة المطلب الرابع إمامة األعمى
تجوز إمامة األعمى في الصبلة، كلكن أيهما أكلى باإلمامة: األعمى أـ البصير عند اإلماـ 

 الهادم؟



سٌطر اإلماـ ابن المرتضى في )البحر( أف ىناؾ قوالف بشأف أفضلية إمامية األعمى على البصير؛ 
)فقاؿ: "كتصح إمامة األعمى الستخبلفو )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كى   (1سىلَّمى( ابن أـ مكتـو

__________ 
( ىو عمرك بن قيس بن زائدة بن األصم، كقيل: عبداهلل كىو عند أىل المدينة بذلك، 1)

كاألكؿ ىو األكثر كما قاؿ بذلك ابن األثير كغيره، كىو عند أىل العراؽ بذلك، كاسم األصم 
القرشي العامرم، كىو  :جندب بن ىـر بن ركاحة بن حجر بن عدم بن معيص بن عامر بن لؤم

ابن أـ مكتـو األعمى، المؤذف، من بني عبد غنم بن عامر بن لؤم. قاؿ اإلماـ ابن حجر: ذكره 
ابن حباف في الصحابة في العبادلة ، فقاؿ : كاف اسمو : الحصين ، فسماه النبي )صىلىى اهللي 

 عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( عبداهلل .
تكة بنت عبداهلل بن عنكثة بن عامر بن مخزـك ، كىو ابن خاؿ أمو أـ مكتـو اسمها : عا -…

السيدة خديجة بنت خويلد ، فإف أـ خديجة ىي فاطمة بنت زائدة بن األصم ، كىي أخت 
 قيس .

ىاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير ، كقيل قدمها بعد بدر بسنتين، كاستخلفو رسوؿ  -…
لَّمى( على المدينة ثبلث عشرة مرة ، في غزكاتو منها : غزكة األبواء اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسى 

كبواط ، كذم العسرة كغطفاف ، كأيحد كذات الرقاع كغيرىا ، كفي مسيره إلى حجة الوداع، 
كاستخلفو حين سار إلى بدر ثم رد إليها أبا لبابة ، كاستخلفو عليها، ك نزؿ فيو قولو تعالى : } 

 .2سورة : عبس. اآلية: أف جاءه األعمى { . 
شهد فتح القادسية ، ككاف معو اللواء ، كقيتل في القادسية شهيدان ، كقاؿ الواقدم ، بل رجع  -

ىػ 15من القادسية إلى المدينة ، فمات كلم ييسمع لو بذكر بعد عمر بن الخطاب ، كذلك سنة 
 ىػ .16، كقيل 

دين أبي الحسن علي بن أبي الكـر محمد أنظر: )أسد الغابة في معرفة الصحابة(، لئلماـ عز ال
، 3/183ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت ،لبناف: )606بن عبدالكريم الشيباني )ت 

(، ك)تهذيب التهذيب(، لئلماـ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 4/127، 184
مي، كالشيخ ىػ(، تحقيق الشيخ خليل مأموف شيحا، كالشيخ عمد السبل852العسقبلني )ت

(، برقم 4/324ـ(، دار المعرفة، بيركت، لبناف: )1996 -ىػ 1417)1علي بن مسعود، ط
(5900.) 
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 (.1) المنتخب .. ( كىو أكلى؛ إذ ال ينظر ما يلهيو")
 كبناءن على ذلك؛ فلئلماـ الهادم قوالف:

 القوؿ األكؿ: أف البصير أكلى من األعمى بإمامة الصبلة.
ماـ زيد كالقاسم، كيحيى بن حمزة، كمذىب األحناؼ كالمالكية، كالشافعية كىذا قوؿ اإل

 (.2كالحنابلة)
 القوؿ اآلخر: أف األعمى أكلى من البصير بإمامة الصبلة.

كىذا رأم اإلماـ المؤيد باهلل، ككقوؿ للمالكية كقوؿ أبي أسحاؽ المركزم الشافعي، كقوؿ أبي 
 (.3الخطاب الحنبلي)
اء في الجامعين؛ فإننا نجد أف اإلماـ الهادم في )األحكاـ( قد رخص إمامة كبالرجوع إلى ما ج

 (.4األعمى؛ فقاؿ: "كال بأس بأف يأموا، كيصلوا بالناس")
كفٌضل إمامة األعمى على البصير في )المنتخب(؛ لعدـ إنشغالو كما ينشغل البصير؛ فقاؿ: 

ك عندم كما قاؿ، بل الصبلة خلف "كقد قاؿ غيرنا: إنَّو يكره الصبلة خلف األعمى، كليس ذل
األعمى إذا كاف كرعان أفضل؛ ألف النظر يشغل البصيرة، كاألعمى ليس لو بصر يشغلو عما ىو 

 (.5فيو من صبلتو ")
__________ 

( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: كصبلة الجماعة مشركعة، فصل: فيمن 1)
 (.1/310يصلح لئلمامة: )

(، ك)بدائع 3/553نتصار(، كتاب الصبلة، الباب السابع في صبلة الجماعة: )( انظر: )اال2)
(، ك)المغني 4/247(، ك)المجموع(: )1/33(، ك)حاشية الدسوقي(: )1/156الصنائع(: )

 (.2/13البن قدامة(: )
(، ك)البحر 3/553( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب السابع في صبلة الجماعة: )3)

كتاب: الصبلة، باب: كصبلة الجماعة مشركعة، فصل: فيمن يصلح لئلمامة: الزخار(.  
(، ك)المغني البن قدامة(: 4/247(، ك)المجموع(: )1/33(، ك)حاشية الدسوقي(: )1/310)
(2/13.) 
باب: القوؿ في أذاف األعمى  -6كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا، 4)

 ككلد الزنا، كالمملوؾ.
 (.56( انظر: )المنتخب(: )5)
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كلكن اإلماماف أبي طالب كالمؤيد باهلل لم ييشيرا إلى أم خبلؼ؛ بل نقبل ركاية )األحكاـ( 
(، كأما اإلماـ ابن حمزة؛ فكذلك لم ينقل خبلفان في ىذه المسألة؛ كلكنو لم يكن  1فقط)

 (.2كاإلمامين الهاركنيين؛ فقد نقل ركاية )المنتخب( )
ماـ الهادم في تفضيلو األعمى على البصير في ركاية )المنتخب(؛ إنما لكوف األعمى كحجة اإل

.  أكثر خشوعان من البصير، كأما سبب ترخيصو إلمامة األعمى إنما لفعلو مع ابن أـ مكتـو
كالذم أراه أنو جمعان بين القولين: أنو تجوز إمامة األعمى، كىو أكلى من البصير متى ما كاف 

 لنجاسة،كاهلل أعلم.بعيدان عن ا
 المطلب الخامس صبلة المسافر خلف المقيم

 ييصلي المقيم خلف المسافر، كلكن ىل ييصلي المسافر خلف المقيم عند اإلماـ الهادم؟
جاء في )االنتصار( أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في حكم صبلة المسافر خلف المقيم؛ 

ال؟ فيو مذىباف: المذىب األكؿ: المنع من ذلك فقاؿ: "كىل يجوز أف يأتم المسافر بالمقيم أـ 
إال فيما يتفق فرضاىما فيو كىو المغرب كالفجر كىذا ىو الذم نصو الهادم في )األحكاـ(.... 

 (.3المذىب الثاني: جواز ذلك... كىو المحكي للهادم في كتابو )المنتخب(" )
 كمن خبلؿ ذلك؛ فقد نيقل عن اإلماـ الهادم القولين اآلتيين:

 لقوؿ األكؿ: ال تجوز صبلة المسافر خلف المقيم في الصبلة الرباعية.ا
 القوؿ اآلخر: صبلة المسافر خلف المقيم جائزة.

__________ 
 (.1/173(، ك)شرح التجريد(: )36( انظر: )التحرير(: )1)
 (.3/553( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب السابع في صبلة الجماعة: )2)
 (.3/608االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب السابع في صبلة الجماعة : )( انظر: )3)
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كىذين القولين قد ساقهما اإلماـ أبي طالب كابن المرتضى؛ ففي )التحرير(: "كال يجوز أف يأتم 
المسافر بالمقيم إال فيما يتفق فرضهما فيو كصبلة المغرب كالفجر، كما ذكره يحيى في 

صبلة المسافر خلف المقيم فإنو غير مستمر على أٍصلٍو، كالصحيح  )المنتخب( من جواز
 (.1المعموؿ عليو ما حكيناه كىو الذم ذكره في )األحكاـ(")

كفي )البحر( كاف اآلتي: "كتصح من المقيم خلف المسافر إجماعان...، كفي العكس خبلؼ 
 (.3((: ال تصح....، )المنتخب(: تصح")2)ىق)



 فقد ساؽ الركايتين، كلكنو أٌكؿ الركاية التي تجيز صبلة المسافر خلف كأما اإلماـ المؤيد باهلل
المقيم بأنها متعلقة بالمغرب كالفجر؛ فقاؿ: "كال ييصلي مسافر خلف مقيم إال المغرب كالفجر، 
كييصلي المقيم خلف المسافر؛ فإذا انفتل المسافر؛ أتم المقيم صبلتو، كىذا منصوص عليو في 

قاؿ في )المنتخب(: يجوز للمسافر أف ييصلي خلف المقيم، كللمقيم أف )األحكاـ(.....، ك 
ييصلي خلف المسافر، ككاف أبو العباس الحسني رحمو اهلل يتأكؿ ذلك، كيقوؿ أف المراد بو في 

المغرب؛ أعني قولو في )المنتخب( ركاية كاحدة، كالصحيح عندم أنهما ركايتاف 
 (.4مختلفتاف")

__________ 
 (.37لتحرير(: )( انظر: )ا1)
 ( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني اإلماـ القاسم الرسي كاإلماـ الهادم.2)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: كصبلة الجماعة مشركعة، فصل: فيمن ال 3)

 (.1/316يصلح إمامان: )
 (.1/183( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب( فإني ال أجد سول قوؿو كاحد، كىو عدـ جواز  كبمقارنة ما
صبلة المسافر خلف المقيم في الصبلة الرباعية؛ ففي )األحكاـ(: "ال ينبغي للمسافر أف يدخل 

(، كفي )المنتخب(: 1في صبلة الحاضر، كال بأس أف يدخل الحاضر في صبلة المسافر")
صلي خلف المقيم، ككذلك المقيم، ىل يصلي خلف "قلت: فهل يجوز للمسافر أف ي

المسافر؟. قاؿ: قد قاؿ بعض علماء آؿ الرسوؿ )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( أف المقيم يصلي 
خلف المسافر، فإذا سلم المسافر أتم المقيم، ككيره أف يصلي المسافر خلف المقيم، 

 (.2ألنَّو إذا سلم قبلو فلم يأتم بو" )كالصواب عندم أف ال يصلي مسافر خلف مقيم؛ 
كىنا يتبادر سؤاؿ: من أين أتى اإلماـ ابن حمزة كأبي طالب، كالمؤيد باهلل كابن المرتضى 

 بالركاية األخرل؟
أجدني متحيران أماـ ىذه المسألة، كلست مقتنعان إال بوجود ركاية كاحدة كحكم كاحد كىو عدـ 

(، 3فق عليها )األحكاـ( ك)المنتخب( كاختارىا المذىب)الجواز في الصبلة الرباعية، كقد ات
كلعلو حدث خطأ في نسخ إحدل مخطوطات )المنتخب( التي اعتمدىا عليها بعض األئمة، 

كقد يكوف ىذا العذر بعيد، كلكن إذا كافقنا كقلنا بأف ىناؾ ركايتين مختلفتين في ىذا الشأف؛ 



لها اإلماـ أبي العباس على صبلتٌي المغرب فإنو تيحمل ركاية الجواز في )المنتخب(؛ كما أك 
 كالفجر، كاهلل أعلم.
__________ 

باب: القوؿ في الفتح على  -39كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)
 اإلماـ في الصبلة، كفي صبلة المسافر مع المقيم، كالمقيم مع المسافر.

 (.56( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.1/111لتاج المذىب(: )( انظر: )ا3)
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 المطلب السادس القياـ إلى الصبلة عند الحيعلة في اإلقامة
يرل اإلماـ ابن حمزة أف ىناؾ مذىبين لئلماـ الهادم فيما يتعلق بالقياـ إلى الصبلة عند 

( في اإلقامة؛ ففي )االنتصار(: "المذىب األكؿ: أنو يفتتحها عند فراغ المؤذف من 1الحيعلة)
إلقامة كىذا ىو رأم الهادم في )المنتخب(... المذىب الثاني: أف المؤذف إذا قاؿ: حي على ا

الصبلة، قاـ اإلماـ كالمسلموف، فإذا قاؿ المؤذف: قد قامت الصبلة، كبر اإلماـ كالمسلموف 
 (.2بعده، كىذا ىو الذم ذكره الهادم في )األحكاـ(" )

 ماـ الهادم:كعلى ما جاء آنفان؛ فأننا أماـ مذىبين لئل
 المذىب األكؿ: التكبير: تكبيرة اإلحراـ عند قوؿ المقيم "قد قامت الصبلة".

 المذىب اآلخر: الذكر: "أقامها اهلل كأدامها....".
كبالبحث في الجامعين؛ يمكن استخراج ما ذىب إليو صاحب )االنتصار( من االختبلؼ، 

 كذلك في كتاب )األحكاـ( فقط كاالتي:
التكبير كقت اإلقامة؛ فنص على: "فإذا أقاـ الصبلة، فقاؿ: "قد قامت الصبلة"؛ فيما يتعلق ب -

قاؿ: اللهم اىدنا للصواب من أعمالنا، ككفقنا لما يرضيك عنا، كصلي على محمدو نبينا، كعلى 
أىل بيتو الطيبين األخيار، الصادقين األبرار، الذين أذىب اهلل عنهم الرجس، كطهرىم تطهيران" 

(3.) 
ما يتعلق بالدعاء كقت اإلقامة؛ فكاف اآلتي: "قد قامت الصبلة" تصديقان لها؛ يقوؿ: "فإذا كفي -

 (.4قاؿ: "قد قامت الصبلة"؛ كبر اإلماـ، كلم ينتظر شيئان" )
__________ 

 حٌي على خير العمل، كىي المقصودة ىنا. -حٌي على الفبلح  -( ىي: حٌي على الصبلة 1)



 (.685، 2/684ب الصبلة، الباب الثاني في األذاف كاإلقامة: )( انظر: )االنتصار(، كتا2)
باب: القوؿ في األذاف كذكره  -2كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 3)

 في القرآف.
باب: القوؿ متى يكبر  -29كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 4)

 اإلماـ؟ كما يقطع الصبلة ؟.
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كىذا الفرؽ بين الحكمين ساقو أيضان اإلماـ ابن المرتضى؛ فكتب اآلتي: ")قهػ(: كييقاـ إلى 
الصبلة عند الحيعلة في اإلقامة؛ إجابةن لدعائها، كيكبر عند قولو: "قد قامت الصبلة"؛ ليصدؽ، 

 (.2أقامها اهلل"")( عند قد قامت الصبلة: "1)قهػ(: قاؿ )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( )
كبتدقيق النظر؛ يمكن الجمع بين الركايتين، كذلك بأف الدعاء إنما ىو للمؤتم، كالتكبير لئلماـ، 
كىذا ما أكلو اإلماـ ابن المرتضى نفسو في مسائل تلت ىذه المسألة؛ إذ قاؿ: "كيقوؿ: أقامها 

 علم.(،كاهلل أ3اهلل كأدامها، عند قامت الصبلة؛ قلت: لعلو في المؤتم")
 المطلب السابع صبلة اإلماـ في موضع مرتفع أك منخفض

إذا ارتفع اإلماـ ككاف المؤتموف أسفل منو، أك كاف المؤتموف مرتفعوف كاإلماـ أسفل منهم؛ فما 
 حكمو عند اإلماـ الهادم؟

نقل اإلماـ يحيى بن حمزة في )االنتصار( أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في حكم اختبلؼ 
مؤتمين في االرتفاع أك االنخفاض؛ فجاء أف: "حكم اإلماـ إذا صلى في موضع مرتفع اإلماـ كال

أك منخفض. كفيو مذاىب أربعة: المذىب األكؿ: محكي عن الهادم كعنو ركايتاف: الركاية 
األكلى: ذكرىا في )المنتخب( كىي أف صبلتو تبطل إذا كاف اإلماـ في موضع مرتفع كىم في 

ي موضع مرتفع كاإلماـ في موضع منخفض فإنو قاؿ: فإف صلى بقـو موضع منخفض أك كانوا ف
ىم في األرض كىو فوؽ سطح أك كاف في األرض كىم على سطح أعادكا دكنو؛ ألنو تحتهم أك 

 (.4فوقهم ال أمامهم كىم كراءه")
__________ 

 ( المقصود بو اإلماـ الهادم .1)
 (.1/186ألذاف، فصل: في أحكامهما: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: ا2)
 (.1/198( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: األذاف، فصل: في كيفيتهما: )3)
 (.3/661( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب السابع في صبلة الجماعة : )4)
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كلكن يمكن استدراؾ  كأما الركاية األخرل؛ فقد حدث سقط من المخطوط الذم اعتمدناه،
الركاية األخرل؛ بما جاء في )البحر(؛ فقد قاؿ اإلماـ ابن المرتضى: ")ـ ط ىب( كال تبطل 

بانخفاض اإلماـ ، كلو فوؽ القامة إال ما مر ، كال بارتفاعو دكنها أك قدرىا ، إذ ال يبطل بأيهما 
ذ ، بل إلى ما تحتو )المنتخب( التوجو إليو كإف كرىا كتبطل بارتفاعو فوقها ، لبطبلف التوجو حينئ

 (.1تبطل بهما مطلقا؛ إذ ال يعقل االئتماـ إال بتقدمو كتأخرىم")
كمما ذكره اإلماـ ابن حمزة كاإلماـ ابن المرتضى؛ فيمكن القوؿ بعد الجمع بينهما بأف ىناؾ 

 ركايتين لئلماـ الهادم كاآلتي:
 الركاية األكلى: أف صبلة المؤتمين باطلة.

 خرل: أف الصبلة باطلة إذا كاف اإلماـ في مكاف مرتفع عن المؤتمين.الركاية األ
كأما صاحبا )التحرير( ك)شرح التجريد(؛ فقد نقبل ركاية بطبلف الصبلة إذا كاف اإلماـ في موضع 

(، 2مرتفع عن المؤتمين؛ ففي )التحرير(: "فإف كانوا أسفل كاإلماـ على سطح بطلت صبلتهم")
و كاف اإلماـ على السطح كالجماعة أسفل منو؛ أعادت كفي )شرح التجريد(: "كل

 (.3الجماعة")
كبالرجوع لػ)المنتخب(؛ فليس أمامنا إال ركاية كاحدة، كىي بطبلف الصبلة بارتفاع اإلماـ عن 

 (.4المؤتمين؛ فجاء: "فإف اإلماـ كاف فوقهم كىم أسفل، ىل يعيدكف الصبلة؟. قاؿ: نعم")
ذه المسألة ما داـ ىناؾ سقط في المخطوط، كقد حاكلت كلكني أتوقف عن التعليق على ى

 استخراج ركاية أخرل؛ قد تكوف موافقة لما في السقط، كقد تكوف غير موافقة، كاألمر بيد اهلل.
__________ 

( انظر: )البحر الزخار(، كتاب الصبلة، باب: كصبلة الجماعة مشركعة، فصل: في موقف 1)
 (.1/324المؤتم: )

 (.37تحرير(: )( انظر: )ال2)
 (.1/186( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.49( انظر: )المنتخب(: )4)
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 المطلب الثامن عدد التكبيرات الزائدة في صبلة العيدين
 كم عدد التكبيرات الزائدة في صبلة العيدين عند اإلماـ الهادم؟
كائد من التكبيرات في صبلة عند اإلماـ ابن المرتضى في )البحر( أف لئلماـ قولين في عدد الز 

العيدين؛ فقاؿ: ")...ىق...( كيكبر في األكلى سبعا )ط ع( غير االفتتاح كالنقل )المنتخب( بل 
 (.1بهما")

 كعلى ما نيص في )البحر( فلدينا قولين لئلماـ الهادم كاآلتي:
في الركعة  القوؿ األكؿ: أف عدد التكبيرات الزائدة في صبلة العيدين اثنتا عشر تكبيرة: سبعه 

 األكلى، كخمسه في الركعة الثانية.
القوؿ اآلخر: عدد التكبيرات الزائدة ثماف تكبيرات: في الركعة األكلى خمس تكبيرات، كفي 

 الثانية ثبلث تكبيرات.
 كقبل استعراض ما جاء في الجامعين؛ أكد أف أذكر ما نقلو بقيو األئمة كاآلتي:

 (.2كبيرات في الركعة األكلى، كخمس في الركعة الثانية)اإلماـ أبي طالب نقل ركاية سبع ت -
 (.3كذلك اإلماـ المؤيد باهلل ساؽ ما ساقو اإلماـ أبي طالب)  -
 (.4ككذا اإلماـ ابن حمزة؛ فقد نص على ما نص عليو االماماف الهاركنياف) -

أيي؛ ال بد لكن لم يكن اإلماـ ابن المرتضى موفقان في نقل تفاصيل االختبلؼ؛ كقبل أف أطرح ر 
 من أف أسوؽ ما جاء في الجامعين، كاآلتي:

جاء في )األحكاـ(: "ثم يكبر سبع تكبيرات... حتى يقوؿ ذلك سبع مرات، ثم يركع  -
؛ فيقرأ الحمد كسورة، ثم  ؛ فيسجد سجدتين، ثم يعود فيقـو بالثامنة، ثم يرفع رأسو، ثم يقـو

 (.5يكبر خمسان على مثاؿ ما كبر أكالن؛ ثم يركع")
__________ 

 (.2/60( انظر: )البحر الزخار(، كتاب الصبلة، باب: صبلة العيدين، فصل: في صفتها: )1)
 (.54( انظر: )التحرير(: )2)
 (.1/224( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.4/336( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، كتاب صبلة العيدين : )4)
باب: القوؿ في صبلة  -42تاب: الصبلة، ك  -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 5)

 العيدين، كالعمل فيهما.

(1/42) 

 



كجاء في )المنتخب(: "فكبر التكبيرة األكلى، ثيمَّ افتتح القراءة...، فقرأ الحمد كسورة، فإذا  -
فرغ من قراءتو كبر بعد فراغو من قراءتو سبعان... كيركع بالسابعة من التكبير... ثيمَّ يقـو في 

فيفتتح القراءة بالحمد كسورة مما تيسر، فإذا فرغ من قراءتو كبر خمسان، ثيمَّ ركع  الثانية
 (.1بالخامسة")

كبعد ما ذكرناه آنفان؛ يمكنني القوؿ بأف لئلماـ الهادم ركايتاف في شأف زكائد التكبيرات في 
 صبلة العيدين كاآلتي:

ثنتا عشر تكبيرة: سبعه في الركعة الركاية األكلى: عدد التكبيرات الزائدة في صبلة العيدين ا
 األكلى، كخمسه في الركعة الثانية.

كىذا قوؿ اإلماـ زيد كالقاسم، كالناصر كاختيار المذىب، كمذىب الشافعية كالحنابلة، كقوؿ 
 (.2أبي يوسف صاحب أبي حنيفة)

ات، الركاية األخرل: أف عدد التكبيرات الزائدة عشر تكبيرات: في الركعة األكلى ست تكبير 
 كأربع تكبيرات في الركعة الثانية، كاهلل أعلم.

__________ 
 (.62( انظر: )المنتخب( : )1)
(، ك)البحر الزخار(،  4/336( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، كتاب صبلة العيدين : )2)

(، ك)التاج المذىب(: 2/60كتاب الصبلة، باب: صبلة العيدين، فصل: في صفتها: )
(، ك)المغني 1/463(، ك)مغني المحتاج(: )1/277)بدائع الصنائع(: )(، ك151، 1/150)

 (.2/239البن قدامة(: )
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 المطلب التاسع صفة تكبير أياـ التشريق
ال تيعتبر ىذه المسألة بالمسألة الخبلفية الجوىرية، كلكني أحببت ذكرىا لعدـ الخرؽ في 

 يل أف لئلماـ فيها قوالف.المنهجية التي اعتمدناىا من ذكر المسائل التي ق
فقد اختار اإلماـ الهادم في )األحكاـ( صفة للتكبير في أياـ التشريق الخاصة بعيد األضحى 
المبارؾ، كالتي آخرىا اليـو الثالث عشر من شهر ذم الحجة؛ إذ قاؿ: "كالتكبير فهو في دبر  

كبر. ال إلو إال اهلل، كاهلل أكبر  كل صبلةو فريضةو أك نافلة، كىو أف يقوؿ المكبر: اهلل أكبر. اهلل أ
 (.1كبيران، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف اهلل بكرةن كأصيبلن" )

بينما الصفة التي اختارىا اإلماـ الهادم في )المنتخب( ىي كما جاءت )يقوؿ: "اهلل أكبر، اهلل 



إف زاد في التكبير، أكبر، ال إلو إالَّ اهلل، كاهلل أكبر، كاهلل أكبر، كهلل الحمد"، بعد كل صبلة، ف
 (.2فقاؿ: "كهلل الحمد على ما ىدانا كأكالنا كأحل لنا من بهيمة األنعاـ"، فهذا أحب إلينا" )

كسبب اختياره لتلك الزيادة؛ ىو قولو تعالى: ?كىيىٍذكيريكا اٍسمى اللًَّو ًفي أىيَّاـو مٍَّعليومىاتو عىلىى مىا 
(? ًة األىنٍػعىاـً  (.3رىزىقػىهيم مٍِّن بىًهيمى

كصفة التكبير: "اهلل أكبر. اهلل أكبر. ال إلو إال اهلل" ىي في مذىب األحناؼ كالحنابلة، كلكن 
شفعان. كأما الصفة: "اهلل أكبر كبيران، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف اهلل بكرةن كأصيبلن". فهي في 

الٌلو، كالٌلو أكبر  مذىب الشافعية، كأما اختيار المذىب فهو: "الٌلو أكبر، الٌلو أكبر، ال إلو إال
اهلل أكبر، كهلل الحمد، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف الٌلو بكرةن كأصيبلن، كالحمد هلل على ما ىدانا 

 (.4كأكالنا كأحل لنا من بهيمة األنعاـ" )
__________ 

باب: القوؿ في صبلة اإلماـ  -48كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)
 د كالجمعة في السفر، كتكبير العيدين.صبلة العي

 (.60( انظر: )المنتخب( : )2)
 (.28( سورة: الحج. اآلية: )3)
(، ك)مغني 1/195(، ك)بدائع الصنائع(: )154، 1/153( انظر: )التاج المذىب(: )4)

 (.2/248(، ك)المغني البن قدامة(: )1/469المحتاج(: )

(1/44) 

 

: "فأما المذكور في )األحكاـ( فهو: الٌلو أكبر الٌلو أكبر، ال كقد جاء ىذا في )التحرير(؛ كفيو
إلو إال الٌلو، كالٌلو أكبر كبيران، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف الٌلو بكرة كأصيبلن. كالمذكور في 

)المنتخب(: الٌلو أكبر الٌلو أكبر، ال إلو إال الٌلو، كالٌلو أكبر الٌلو أكبر، كهلل الحمد، كالحمد هلل 
 (.1ما ىدانا كأكالنا كأحل لنا من بهيمة األنعاـ" )على 

كجاء عن اإلماـ المؤيد باهلل ما نصو: "يقوؿ: اهلل أكبر. اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل، كاهلل أكبر. اهلل 
أكبر كهلل الحمد كالحمد هلل ما ىدانا كأكالنا كأحٌل لنا من بهيمة األنعاـ، ىذا الذم ذكره في 

)األحكاـ(: يقوؿ: اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل، كاهلل أكبر كبيران، )المنتخب(، كقاؿ في 
 (.2كالحمد هلل كثيران، كسبحاف اهلل بكرةن كأصيبلن" )

كقاؿ اإلماـ ابن حمزة في )االنتصار(: "في صفة التكبير...القوؿ األكؿ: ذكره الهادم في 
لو إال اهلل كاهلل أكبر كبيرا كالحمد هلل كثيرا )األحكاـ(: كىو أف يقوؿ: اهلل أكبر اهلل أكبر ال إ



كسبحاف اهلل بكرة كأصيبل... القوؿ الثاني: ذكره الهادم في )المنتخب(، كىو أف يقوؿ: اهلل 
أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر اهلل أكبر كهلل الحمد كالحمد هلل. فالتكبير في )األحكاـ( 

 (.3و في المنتخب فإف التكبير شفعان")ثبلث مرات كتران بخبلؼ ما قال
كنقل صاحب )البحر(؛ فقاؿ: ")األحكاـ(: "كصفتو تكبيراف، ثم تهليل، ثم تكبير؛ إذ ركم عن 

 (4)ع()
__________ 

 (.55( انظر: )التحرير(: )1)
 (.1/227( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.373، 4/372( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، كتاب صبلة العيدين : )3)
( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني أمير المؤمنين اإلماـ علي بن أبي طالب 4)
. 

كالحديث: أخرج اإلماـ زيد عن أمير المؤمنين اإلماـ علي قاؿ:"التكبير: اهلل أكبر. اهلل  -
ير في أياـ التشريق، أكبر. ال إلو إال اهلل، كاهلل أكبر، كهلل الحمد". كتاب: الصبلة، باب: التكب

 (.2/240)الركض النضير(: )
? كأخرج اإلماـ المؤيد باهلل عن أمير المؤمنين اإلماـ علي قولو:"اهلل أكبر. اهلل أكبر. ال إلو إال 

اهلل كاهلل أكبر، كهلل الحمد". كتاب: الصبلة. باب: في صبلة الجمعة كالعيدين. )شرح 
 (.1/228التجريد(: )

سى عن اإلماـ القاسم الرسي يرسلو إلى أمير المؤمنين اإلماـ علي ? كأخرج أحمد بن عي
قولو:"اهلل أكبر. ال إلو إال اهلل، كاهلل أكبر. اهلل أكبر، كهلل الحمد". أبواب: الصبلة. باب: 

(. )رأب الصدع(: 757التكبير أياـ التشريق، كخركج النساء في العيدين. الحديث )
(1/474.) 

ابر بن عبد اهلل مرفوعان: )اهلل أكبر. اهلل أكبر. اهلل أكبر. ال إلو إال ? كأخرج الدارقطني عن ج
 (.2/50(. )سنن الدارقطني(: )29كتاب: العيدين. الحديث )  -7اهلل، كاهلل أكبر(. 

كيف   -7كتاب: العيدين.   -5? كأخرج ابن أبي شيبة عن أمير المؤمنين اإلماـ علي موقوفان. 
المصنف في األحاديث كاآلثار(، للحافظ عبد اهلل بن محمد (. )2يكبر يـو عرفة. الحديث )
 -ىػ 1409)جماد اآلخر 1ىػ(، تحقيق سعيد محمد اللحاـ، ط235بن أبي شيبة الكوفي )ت

 (74، 2/73ـ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: )1989يناير 
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قولو تعالى: ?يىا أىيػُّهىا ، كاستحسن )ىػ( بعده: "كالحمد هلل كثيران، كسبحاف اهلل بكرة كأصيبل؛ ل«
(، )المنتخب(: بل تكبيرات أربع يتوسطها تهليل ثم:"كهلل 1الًَّذينى آمىنيوا اذٍكيريكا اللَّوى? اآلية)

الحمد، كالحمد هلل" ، كىو األشهر ... كاستحسن )ىػ( "على ما ىدانا" إلى آخره، كزاد )ـ( 
(?عىلىى مىا رىزىقػىهيم 3ى مىا ىىدىاكيٍم? )( "كالحمد هلل على ما أكالنا"؛ لقولو تعالى: ?عىلى 2)

(?4("»)5.) 
كقد جمع اإلماـ أبو العباس بين ركايتٌي )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فقاؿ: "الٌلو أكبر، الٌلو أكبر، 
ال إلو إال الٌلو، كالٌلو أكبر كبيران، كالحمد هلل كثيران، كسبحاف الٌلو بكرةن كأصيبلن، كالحمد هلل على 

نا كأحل لنا من بهيمة األنعاـ" كما نقلو اإلماـ أبو طالب في )التحرير(، كاإلماـ ما ىدانا كأكال
 ( كاختاره المذىب، كىو ما نستحسنو كنذىب إليو، كاهلل أعلم.6ابن حمزة في )االنتصار( )

__________ 
 (.41( سورة: األحزاب. اآلية: )1)
 اـ المؤيد باهلل .( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني اإلم2)
 (.185( سورة: البقرة. اآلية: )3)
 (.28( سورة: الحج. اآلية: )4)

، 67انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الصبلة، باب: كصبلة العيدين، فصل: في التشريق: ) -
68) 

 (.2/67( انظر: )البحر الزخار(، كتاب الصبلة، باب: صبلة العيدين، باب: في التشريق: )5)
 (.4/373(، ك)االنتصار(، كتاب الصبلة، كتاب صبلة العيدين : )55)التحرير(: )( انظر: 6)

(1/46) 

 

 المطلب العاشر عدد التكبيرات في تكبيرات التشريق
 ىذه المسألة فرعية عن المطلب السابق، كلكن تفرضها علينا المنهجية المعتمدة.

لف بين الجامعين )األحكاـ( فعدد التكبيرات )اهلل أكبر( في تكبيرات أياـ التشريق؛ تخت
 ك)المنتخب( كاآلتي:

أكالن: في )األحكاـ(: عدد التكبيرات: كتران ثبلث تكبيرات؛ قاؿ: "اهلل أكبر. اهلل أكبر. ال إلو 
 (.1إال اهلل، كاهلل أكبر " )

ثانيان: في )المنتخب(: عدد التكبيرات: شفعان أربع تكبيرات؛ قاؿ: "اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إلو 
 (.2إالَّ اهلل، كاهلل أكبر، كاهلل أكبر" )



كىذا الخبلؼ قد أشار إليو كبلن من األئمة أبي طالب كالمؤيد باهلل، كابن حمزة كابن المرتضى 
(3.) 

__________ 
باب: القوؿ في صبلة اإلماـ  -48كتاب: الصبلة،   -3( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)

 تكبير العيدين.صبلة العيد كالجمعة في السفر، ك 
 (.1/153(، ك)التاج المذىب(: )60( انظر: )المنتخب(: )2)
(، ك)االنتصار(، كتاب الصبلة،  1/227(، ك)شرح التجريد(: )55( انظر: )التحرير(: )3)

(، ك)البحر الزخار(، كتاب الصبلة، باب: صبلة العيدين، 4/376كتاب صبلة العيدين : )
 (.2/67باب: في التشريق: )
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 المبحث الثالث القوؿ األكؿ كالثاني في الجنائز
 المطلب األكؿ األكفاف الخمسة

 من كيفن في خمسة أثواب؛ فكيف يكوف حاؿ تلك األكفاف عند اإلماـ الهادم؟
مما ذكره اإلماـ أبي طالب في )تحريره( أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في ما يتعلق بمحتويات 

ثواب؛ فقاؿ: "كإف كفن في خمسة ألبس قميصان كعيمم بعمامة الكفن؛ لمن سييكفن في خمسة أ
أك خمار كأيدرج في ثبلثة، كفي ركاية )المنتخب( ييلبس قميصان كييؤزر بمئزر كييدرج في ثبلثة" 

(1.) 
 كبالتالي فلئلماـ الهادم قولين في ما ييصنع باألكفاف الخمسة، كىما:

 ع من أحدىا عمامة.القوؿ األكؿ: من كيفن في خمسة أثواب فإنو ييصن
كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب كمذىب األحناؼ كالمالكية كالشافعية، كمذىب اإلمامية 

 (.2للرجل)
 القوؿ اآلخر: ييصنع من األثواب الخمسة إزار بدالن من العمامة.

__________ 
 (.62( انظر: )التحرير(: )1)
(، ك)مغني 22/143ن(: )(، ك)حاشية ابن عابدي1/169( انظر: )التاج المذىب(: )2)

 (.10(، ك)تذكرة الفقهاء(: )1/338المحتاج(: )
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 (.1كمذىب الحنابلة يقوؿ بكراىة العمامة في الكفن)
كىذا ما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فقد ذيكرت العمامة في )األحكاـ(؛ إذ كانت الركاية: 

 (.2مة، كأيدرج في ثبلثة" )"كمن كيفن في خمسة أثواب؛ أيلبس قميصان، كعيمم بعما
كجاء اإلزار بدالن عن العمامة في )المنتخب(؛ إذ فيو: "كمن كيفِّن في خمسة أثواب، أيلًبسى 

 (.3قىميصان، كأيزِّر بواحدو، كأيدرج في ثبلثةو")
كجاء ذكر ىذا التباين عن اإلماـ المؤيد باهلل؛ فقاؿ: "كإف كيفن في خمسة؛ أيلبس قميصان كأيزر 

أيدرج في ثبلثة على ما ذكره في )المنتخب(، كقاؿ في )األحكاـ(: إف كيفن في خمسة بواحد، ك 
 (.4أثواب؛ أيلبس قميصان كعيمم بعمامة كأيدرج في ثبلثة" )

ككاف )البحر( ك)االنتصار( داخل دائرة ىذا الفرؽ؛ فقد جاء في )البحر( ما نصو: "كأما 
ج...، )المنتخب(: بل قميص كمئزر الخمسة فمستحب عند )ىػ( قميص كعمامة كثبلثة درك 

 (.5كثبلثة دركج" )
كنص اإلماـ ابن حمزة على أاآلتي: "كفي استعماؿ خمسة األثواب في الكفن عنو ركايتاف: 
الركاية األكلى: ركاية )األحكاـ( أنو يلبس قميصان كيعمم بعمامة كيدرج في ثبلثة... الركاية 

كيؤزر بمئزر كيدرج في ثبلثة. فجعل ىاىنا المئزر  الثانية: ركاية )المنتخب( أنو يلبس قميصان 
 (.6عوضان عن العمامة")
__________ 

 (.2/169( انظر: )المغني البن قدامة(: )1)
باب: القوؿ في جعل  -11كتاب: الجنائز،   -4( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 2)

 المسك في الحنوط، ككم يكوف كفن الميت من ثوب ؟.
 (.64تخب(: )( انظر: )المن3)
 (.1/241( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 (.2/107( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنائز، فصل: في التكفين: )5)
 (.4/576( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنائز. القوؿ في التكفين للميت : )6)

(1/48) 

 

فقد ابتدأ اإلماـ الهادم كفي اعتقادم أف القوؿ بالعمامة مذىبه قديم؛ ألنو كيتب في المدينة؛ 
بتأليف كتاب )األحكاـ( بالمدينة، كلما انتهى إلى باب البيوع؛ اتفق خركجو إلى اليمن، كاشتغالو 



(، كأما القوؿ باإلزار 1بالحركب فكاف يملي بعد البيوع على كاتب لو كلما تفرغ من الحرب)
ستخداـ العمامة إلى فهو قوؿه جديد؛ ألنو كيتب بعد ذلك، كىذا الرجوع في الحكم من ا

استخداـ اإلزار في الخمسة األثواب؛ إنما كاف من أجل الحفاظ على جثة الميت كستران لو كما 
 (، كىو ما أرجحو.2فسر اإلماـ المؤيد باهلل )

 المطلب الثاني انعداـ الكفن كالشجر
اإلماـ من توفي، كلم يوجد لو كفن ييكفن بو كلم يوجد شجر يوارل بو. فكيف ييصنع بو عند 

 الهادم؟
نقل اإلماـ ابن حمزة أف ىناؾ قوالف لئلماـ الهادم فيما يخص ما ييصنع بالميت في حالة 
إنعداـ الكفن كالشجر؛ فقاؿ: "فإف لم يوجد للميت كفن يكفن بو كيوارل، فإنو يلقى عليو 

شجر يغطي عورتو، فإف لم يوجد شجر يوارل بو من األشجار فكيف يصنع بو؟ فيو مذىباف: 
لمذىب األكؿ: أنو يلقى في لحده مثل حالتو مع الكفن على جنبو األيمن مستقببلن للقبلة. ا

كىذا ىو الذم ذكره الهادم في )األحكاـ(... المذىب الثاني: يوضع في لحده إذا كاف عاريان 
عن الكفن مكبوبان على كجهو في لحده. كىذا ىو المحكي عن ابن عباس كالمذكور في 

 (.3)المنتخب(")
 على ما جاء في )االنتصار( ففي ىذه المسألة قوالف لئلماـ الهادم كاآلتي:ك 

 القوؿ األكؿ: ييدفن العارم مستقببلن القبلة على جنبو األيمن كالكاسي.
 القوؿ اآلخر: ييدفن العارم مكبوبان على كجهو.

 كبالبحث عن أصل ىذا الحكم في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فإني لم أجد مثل ىذا؛ بل ما
 كجدتو كاف كاآلتي:
__________ 

 ( تقدمت اإلشارة عن ىذا في مقدمة ىذا البحث.1)
 (.1/241( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.4/586( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنائز. القوؿ في التكفين للميت : )3)
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بما أمكن من  جاء في )األحكاـ( أنو: " إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة كال سبب ، ككرم -
 (.1نبات األرض ، فإف لم يكن نبات ؛ ديفن على قدر ما يمكن")

كما جاء في )المنتخب(: " قلت: فإف لم يوجد للميت كفن، ما يعمل بو؟. قاؿ: يوضع عليو  -



 (.2من نبات األرض، ثيمَّ يدفن")
ى جنبو كالمبلحظ أف اإلماـ الهادم لم يفصل كيف يوضع من ليس لو كفن. أعلى كجهو أـ عل

األيمن؟!، كربما قد استخرج األئمة من قوؿ اإلماـ في )المنتخب(: "يوضع عليو نبات 
 األرض"؛ أنو يوضع على كجو، كاهلل أعلم.

كىذا االختبلؼ لم أجده لدل اإلماـ أبي طالب أك اإلماـ المؤيد باهلل، كلكن صاحب )البحر( 
لم يفصل الدليل )ع المنتخب( بل  قد جاء بو؛ فقاؿ: "كالعارم يدفن مستقببل كالكاسي؛ إذ

 (، كاهلل أعلم.3مكبوبا ليستر القبل كاألليتاف يستراف الدبر")
 المطلب الثالث ترتيب الجنائز عند اجتماعهن

نص صاحب )التحرير( على أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم فيما يتعلق بترتيب الجنائز من الرجل 
ا اجتمعت جنائز الرجاؿ األحرار كالصبياف األحرار كالنساء، كالمماليك، كاألطفاؿ؛ فقاؿ: "كإذ

كالمماليك كالنساء الحرائر، جعلت جنائز الرجاؿ األحرار مما يلي اإلماـ، ثم جنائز الصبياف 
األحرار مما يلي الرجاؿ، ثم جنائز العبيد مما يلي الصبياف، ثم جنائز النساء مما يلي العبيد، 

 (.4ساء الحرائر على جنائز العبيد" )كفي ركاية )المنتخب( تقدـ جنائز الن
 كمن خبلؿ ما ذكرناه آنفان؛ فأماننا قولين لئلماـ الهادم، كىما:

 القوؿ األكؿ: تقديم جنازة المماليك على النساء الحرائر عند اجتماع الجنائز.
__________ 

وجد لو باب القوؿ فيمن لم ي -17كتاب: الجنائز،   -4( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)
 كفن ، كفي الجنائز يجتمع الرجاؿ كالنساء ، كالصبياف كالعبيد.

 (.64( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.2/108( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنائز، فصل: في التكفين: )3)
 (.63( انظر: )التحرير(: )4)
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ذىب اإلمامية في كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كصيحح، كىو مذىب المالكية، كىو م
 (.1تقديم العبد كتأخير الحر مطلقان)

 القوؿ اآلخر: تأخير جنازة المماليك على جنائز النساء الحرائر عند اجتماع الجنائز.
كبمقارنة ما جاء في الجامعين: )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فنجد أنو يوجد تباين بين الكتابين؛  

 كما ركاه اإلماـ أبي طالب كاآلتي:



في )األحكاـ(: "فإذا اجتمعت الجنائز؛ قيدـ الرجاؿ األحرار، فوضعوا أماـ اإلماـ، ثم  أتى في -
يوضع الصبياف األحرار الذكور من كرائهم، ثم ييجعل رجاؿ المماليك من كراء الصبياف، ثم 

 (.2تيجعل النساء الحرائر من كراء العبيد" )
ـ، ثيمَّ الصبي الحر خلف ذلك، ثيمَّ كأتي في )المنتخب(: "يوضع الرجل الحر بين يدم اإلما -

 (.3المرأة الحرة خلف ذلك، ثيمَّ العبد خلف المرأة، ثيمَّ المملوكة خلف العبد" )
كىذ الفرؽ بين الركايتين أتى بو أيضان صاحب )شرح التجريد( كصاحب )البحر(؛ فقاؿ اإلماـ 

رار كالنساء، كاإلماء؛ كضع المؤيد باهلل في )شرح التجريد(: "كإذا اجتمع جنائز العبيد كاألح
جنائز الرجاؿ األحرار أماـ اإلماـ كيوضع جنائز الولداف األحرار الذكور بحيث تلي جنائز العبيد 

كجنائز اإلماء؛ بحيث تلي جنائز الولداف كجنائز الحرائر؛ بحيث تلي جنائز العبيد كجنائز 
نائز الرجاؿ األحرار بحيث اإلماء؛ بحيث تلي جنائز الحرائر، كقاؿ في )المنتخب(: توضع ج

 (.4تلي اإلماـ ثم جنائز الولداف األحرار ثم جنائز النساء الحرائر ثم جنائز العبيد" )
__________ 

(، ك)كسائل 422،  1/416(، ك)حاشية الدسوقي(: )1/176( انظر: )التاج المذىب(: )1)
 (.3/126الشيعة(: )

باب: القوؿ فيمن لم يوجد لو   -7الجنائز، كتاب:   -4( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 2)
 كفن، كفي الجنائز يجتمع الرجاؿ كالنساء، كالصبياف كالعبيد.

 (.66( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.1/247( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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كقاؿ اإلماـ ابن المرتضى في )البحر(: ")ىق(: فإف اختلفوا فالرجاؿ، ثم الخناثى، ثم النساء 
((: مثل قولنا؛ إال أنو قدـ الحرائر 1.. )....(: بل بالعكس ليلي األفضل القبلة. )خب)....

 (.2على العبيد" )
كأما صاحب )االنتصار( فقد ذكر ىذا الخبلؼ، كلكنو لم يذكر لئلماـ الهادم سول قوؿ كاحد 

ر اإلماـ كىو: تقديم جنائز النساء على المماليك، كأما تقديم المماليك على النساء فلم يذك
ابن حمزة أنو من ركاية لئلماـ الهادم، كمما نص عليو في كتابو: "كإف كانت الجنائز أجناسان 
مختلفة نحو أف يكونوا رجاالن كنساءن كعبيدان كصبيانان كخناثى، ففي كيفية ترتيبهم أقواؿ ثبلثة: 

ر مما يلي الرجاؿ، القوؿ األكؿ: أف يكوف الرجاؿ األحرار إلى جانب اإلماـ، ثم الصبياف األحرا



ثم جنائز العبيد مما يلي الصبياف، ثم الخناثا مما يلي العبيد، ثم النساء. كىذا ىو رأم القاسم 
كالناصر كالمؤيد باهلل كأبي طالب، كمحكي عن أبي حنيفة كأصحابو كالشافعي كأصحابو... 

ما يلي اإلماـ كالرجاؿ القوؿ الثاني: أنو إذا اجتمع جنائز الرجاؿ كالنساء فإنو تيجعل النساء م
يكونوف مما يلي القبلة بعدىن... القوؿ الثالث: أنو ييقدـ جنائز الرجاؿ األحرار ثم جنائز النساء 

 (.3الحرائر على جنائز العبيد. كىذا ىو الذم ذكره الهادم في المنتخب")
__________ 

 لئلماـ الهادم .( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني كتاب )المنتخب( 1)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنائز، فصل: كتجب الصبلة كفاية على المسلم: 2)
(2/124 ،125.) 
 (.682 -4/679( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنائز. القوؿ في الصبلة على الجنازة : )3)
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ديم ىو ما جاء في كالذم أراه أف لئلماـ في ىذه المسألة قوؿه قديم كقوؿه جدم؛ فالق
)األحكاـ( من تقديم المماليك على النساء الحرائر، كأما الجديد؛ فهو ما جاء في )المنتخب( 

من تقديم النساء على المماليك، كربما يكوف الشبب في رجوع اإلماـ في اجتهاده، كحكمو 
كىو ما  -بتقديم جنازة المرأة الحرة على جنازة المملوؾ؛ لكونها أفضل منو في التكاليف

؛ ألنو لو تم تقديم العبد على المرأة قياسان على صفوؼ الصبلة؛ لما كاف لؤلطفاؿ أف -أيرجحو
 يتبعوا الرجاؿ مباشرة، كاهلل أعلم.

 المطلب الرابع رفع اليدين عند تكبيرة اإلحراـ
 إذا صلى المصلي على الجنازة؛ فهل يرفع يديو عند تكبيرة اإلحراـ عند اإلماـ الهادم؟

اإلماـ الهادم في )األحكاـ( رفع اليدين عند التكبيرة األكلى فقط من الجنازة؛ فقاؿ:  استحب
 (.1"كرفع يديو في أكؿ تكبيرة، كبعد ذلك سكن أطرافو كتسكينها في الصبلة" )

كلكنو في )المنتخب( كره رفع اليدين مطلقان؛ فكاف السؤاؿ كالجواب كاآلتي: "قلت: فهل يرفع 
لى الميت في كل تكبيرة؟. قاؿ: ال يرفع يديو في األكلى كال بعد ذلك" يديو إذا قاـ يصلي ع

(2.) 
 كنخرج من ىاتين الركايتين؛ أف لئلماـ مذىبين، كىما:

 المذىب األكؿ: جواز رفع اليدين عند تكبيرة االفتتاح في صبلة الجنازة.
__________ 



اب: القوؿ في التكبير على ب -12كتاب: الجنائز،   -4( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)
 الجنازة، ككم ىو؟ كما ييقاؿ في كل تكبيرة؟

 (.67( انظر: )المنتخب(: )2)
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كىذا القوؿ ىو قوؿ آخر لئلماـ القاسم الرسي في جميع الصلوات، كقوؿ األئمة زيد كالمؤيد 
 (.1باهلل كالناصر كمذىب األحناؼ كاإلمامية، كالمشهور من مذىب المالكية)

 مذىب اآلخر: كراىية رفع اليدين في صبلة الجنائز.ال
 (.2كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كقوؿه لئلماـ القاسم الرسي كىو المنقوؿ عن اإلماـ مالك)

(، 3كلم يذكر اإلماـ أبو طالب حكم رفع اليدين في تكبيرة اإلحراـ من صبلة الجنازة مطلقان)
نائز سول مذىبو كاحد؛ يقوؿ بجواز رفع اليدين كأما )شرح التجريد(؛ فبل نجد في باب الج

في تكبيرة الجنازة األكلى؛ فقاؿ: "كيكبر على الجنائز...قاؿ القاسم : كيرفع يديو في أكؿ 
 (.4تكبيرة فقط، كقد نيص في كتاب )األحكاـ( ك)المنتخب( على عدد التكبيرات")

__________ 
(، 3/205س في بياف صفة الصبلة : )( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الخام1)

(، 1/240ك)البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة، فصل: كأركانها عشرة: )
(، ك)حاشية الدسوقي(: 1/314(، ك)بدائع الصنائع(: )1/244ك)شرح التجريد(: )

 (.2/137(: )573(، ك)المحلى(، مسألة )2/77(، ك)تذكرة الفقهاء(: )1/418)
(، 3/205)االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الخامس في بياف صفة الصبلة : ) ( انظر:2)

، 1/239ك)البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صفة الصبلة، فصل: كأركانها عشرة: )
(، ك)بداية المجتهد كنهاية المقتصد(، البن رشد محمد 1/96( ، ك)التاج المذىب(: )240

ـ(، دار المعرفة ، بيركت ، 1997-ىػ 1418)1، ط القرطبي ، بتحقيق عبد المجيد طعمة
 (.1/192لبناف: )

 (.64-62( انظر: )التحرير(: )3)
 (.1/244( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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ككذلك حاؿ اإلمامين ابن المرتضى كابن حمزة؛ فلم يذكرا إال رأيان كاحدان لئلماـ الهادم؛ 
(: "كقد مر حكم رفع اليدين عند االفتتاح، كمنعو كالمتضمن منع رفع اليدين؛ فجاء في )البحر

(، كجاء في )االنتصار(: "كىل يرفع يديو في التكبيرة 1)ق ح ؾ ؼ( عند سائر التكبيرات")
األكلى أـ ال؟ فيو قوالف: القوؿ األكؿ: أنو يستحب الرفع في التكبيرة األكلى إلى المنكبين أك 

قاسم كالمؤيد باهلل، كمحكي عن الفقهاء أبي إلى شحمة األذنين. كىذا ىو رأم الناصر كال
حنيفة كأصحابو، كالشافعي كأصحابو، كمالك... القوؿ الثاني: أنو ال يستحب رفع اليدين. 

 (.2كىذا ىو رأم الهادم")
كبالوقوؼ على ما نقلو األئمة آنفان؛ فمنهم من مر مركر الكراـ ببل ذكرو لهذا الحكم أصبلن، 

ع اليدين فقط، كآخر جاء بحكم المنع فقط، كيمكن تبرير كل كمنهم من نقل حكم جواز رف
ذلك بأف ىذه المسألة متصلة بحكمو في كتاب )الصبلة(، في باب رفع اليدين عند تكبيرة 

االفتتاح؛ فكبلن من الهاركنيين نقبل حكم المنع من الرفع، كاكتفيا بهذا عند تكراره في محل رفع 
تحرير( كقاؿ: "كال يرفع المصلي يديو في شيء من اليدين في الجنازة؛ فتكلم صاحب )ال

(، كمثلو )شرح التحرير(؛ فقاؿ: 3التكبيرات ال عند التحريم كال عند غيره كال عند القنوت")
"كال يرفع المصلي يديو في شيء من التكبيرات؛ ال األكلى كال في غيرىا، كال في القنوت، نص 

 (.4ي شيء من التكبيرات")في )األحكاـ( على أف المصلي ال يرفع يديو ف
__________ 

 (.2/119( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صبلة الجنازة، فصل: )1)
 (.3/653( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنائز، القوؿ في الصبلة على الجنازة: )2)
 (.31( انظر: )التحرير(: )3)
 (.1/167( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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)االنتصار( ك)البحر( مثل ذلك؛ فنقل )االنتصار( الحكم فقاؿ: "المذىب الثاني: أنو ال كفي 
(، كفي )البحر(: 1يستحب رفع اليدين في شيء من الصلوات، كىذا ىو رأم الهادم")

 (.2")ىػ...( كال يرفع اليدين عنده")
كاـ( ك)المنتخب( كبعد أف انتهينا من أئمة العلم كحملتو؛ نحاكؿ بياف سبب الفرؽ بين )األح

في حكمو كاحد مثل ىذا؛ فأقوؿ أنو كبعد التمعن في األمر؛ يمكن القوؿ أف ما كيتب في 
)األحكاـ( كاف حكمان قديمان لئلماـ الهادم؛ نسخو ما جاء في )المنتخب(، كذلك منعو)صىلىى 



لمؤيد باهلل كمسلم مرفوعان: اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( من رفع اليدين في الصبلة؛ مما أخرجو اإلماـ ا
( !! لئن لم ينتهوا، ليفعلن اهلل بهم، 3ما باؿ قوـو يرفعوف أيديهم، كأنها أذناب خيلو شيٌمس)»

 (4«)كليفعلن
__________ 

 (.3/205( انظر: )االنتصار(، كتاب الصبلة، الباب الخامس في بياف صفة الصبلة: )1)
باب: صفة الصبلة، فصل: كأركانها عشرة: ( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، 2)
(1/239) 
 ( الخيل الشيٌمس ىي الخيل التي تمنع ظهرىا.3)
( ?أخرجو اإلماـ المؤيد باهلل عن جابر بن سمرة مرفوعان: )مالي أراكم رافعٌي أيديكم في 4)

الصبلة، كأنها أذناب خيلو شيٌمس !!. اسكنوا في الصبلة( كتاب: الصبلة. باب: القوؿ في 
 (.1/167فة الصبلة ككيفيتها. )شرح التجريد(: )ص

?كأخرجو مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعان: )مالي أراكم رافعٌي أيديكم، كأنها أذناب خيلو 
باب: األمر بالسكوف في الصبلة.  -27كتاب: الصبلة. - 4شيٌمس !!. اسكنوا في الصبلة(. 

 (.1/322(. )صحيح مسلم(: )430الحديث )
زيمة عن جابر بن سمرة مرفوعان: )مالي أرل أيديكم كأنها أذناب خيلو شيٌمس ? كأخرجو ابن خ

الزجر عن  -235كتاب: الصبلة. جماع أبواب األذاف كاإلقامة. -4!!. اسكنوا في الصبلة(.
(، كقيل فيو: إسناده 733اإلشارة باليد يمينان كشماالن عند السبلـ من الصبلة. الحديث )

 (.1/361ابن خزيمة(: ) صحيح على شرط مسلم. )صحيح
 -10كتاب: الصبلة.  -9? كأخرج ابن حباف مثل حديث مسلم عن جابر بن سمرة مرفوعان. 

(، كقيل فيو: إسناده حسن. )اإلحساف في تقريب 1879باب: صفة الصبلة. الحديث )
 (.5/198صحيح ابن حباف(: )

يهم في الصبلة كأنها أذناب ?كأخرجو النسائي عن جابر بن سمرة مرفوعان: )ما بالهم رافعين أيد
الخيل الشيٌمس !! اسكنوا في الصبلة(. كتاب: السهو. باب: السبلـ باأليدم في الصبلة. 

 (.3/4)سنن النسائي(: )
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فإف قيل: أف المقصود بالنهي في الحديث؛ إنما ىو النهي عن رفع اليدين عند التسليم؛ فذلك 
أليدم، كأما ما يخص التسليم فإنما ىو إشارة بعيد؛ حيث أف النهي في الحديث لرفع ا



 باألصابع ال يتعدم األيدم، كاهلل أعلم.
 المطلب الخامس تربيع القبر

 (، أـ مدكران؟2( أك مسنمان)1كيف ييعمل القبر عند اإلماـ الهادم؟ أيكوف مربعان)
بور؛ فقاؿ: نظرنا في )االنتصار(؛ فوجدنا أف صاحبو ينقل لئلماـ الهادم قولين في صناعة الق

"كىل يكوف القبر مربعان أك مسطحان، أك مدكران؟ فيو أقواؿ ثبلثة: القوؿ األكؿ: أف المستحب أف 
يكوف مربعان. كىذا ىو قوؿ الهادم... القوؿ الثالث: التدكير. كىذا ىو الذم ذكره الهادم في 

 (.3)األحكاـ(، فإنو قاؿ: التربيع أفضل، كإف دكِّر فبل بأس")
 لقولين ىما:كبالتالي؛ فا

 القوؿ األكؿ: أف المستحب التربيع في عمل القبور.
كىذا القوؿ ىو قوؿ لئلماـ القاسم الرسي، كقوؿ الناصر كالمؤيد باهلل، كىو اختيار المذىب 

 (.4كمذىب الشافعية كاإلمامية )
 القوؿ اآلخر: التدكير مستحب في صناعة القبر.

فقاؿ: ")ىق..( كندب تربيعو ... )األحكاـ( فإف  كجاء في )البحر( مثلما جاء في )االنتصار(؛
 (.5دٌكر فبل بأس")

 كبالنظر لما جاء في الجامعين؛ نجد أالتي:
__________ 

 (.231( تربيع القبر: ىو جعل الشيء مربعان. انظر: مادة: ربع، )مختار الصحاح(: )1)
 ( أم جعل لو سناـ كسناـ الجمل.2)
 (.4/716ئز، القوؿ في دفن الميت: )( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنا3)
(، ك)البحر الزخار(.  4/716( انظر: )االنتصار(، كتاب الجنائز، القوؿ في دفن الميت: )4)

(، ك)شرح التجريد(: 2/131كتاب: الصبلة، باب: صبلة الجنازة، فصل: صفة القبر: )
يعة(: (، ك)كسائل الش5/259(، ك)المجموع(: )1/178(، ك)التاج المذىب(: )1/244)
(3/194.) 
 (2/131( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصبلة، باب: صبلة الجنازة، فصل: كالدفن: )5)
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جاء في )األحكاـ( أف مذىب اإلماـ الهادم ىو تربيع القبر، مع جواز التدكير، قاؿ: "تربيع  -
 (.1القبور أحب إلٌي من تدكيره ، كإف ديٌكر فبل بأس بتدكيره" )



في )المنتخب( جوابان عن عمل القبور بالتربيع: "قلت: فهل يربَّع القبر أك يسنم؟ قاؿ:  كجاء -
 (.2التربيع أحب إلينا" )

كمن خبلؿ ما جاء في الجامعين؛ فإني أرل أف مذىب اإلماـ الهادم في عمل القبور ىو التربيع 
كاـ( ك)المنتخب(، كىذا ما فقط، كال أجد قوالن آخر، كال أعتقد أف ىناؾ فرقان بين ركايتٌي )األح

ذىب إليو كبلن من اإلمامين أبي طالب كالمؤيد باهلل؛ فإنهما لم ينقبل إال اجتهادان كاحدان؛ أال كىو 
(، كجاء في )شرح 3استحباب تربيع القبر؛ فجاء في )التحرير(: "كيستحب تربيع القبر")

 (.4التجريد(: "كييستحب تربيع القبر")
 النتصار( ك)البحر( باآلتي:كيمكن الرد على صاحب )ا

قوؿ اإلماـ الهادم في التدكير ال يمنع من أف يكوف ىذا قولو في )المنتخب( كما ىو في 
)األحكاـ(، كذلك ألنو ال بد من التفريق بين أسلوب )األحكاـ( كأسلوب )المنتخب(؛ ففي 

تار اإلماـ التربيع، )المنتخب( إنما جاء ذكر اجتهاده على استفهاـ بين التربيع أك التسنيم، كاخ
 كلو كاف السؤاؿ استفهامان بين التربيع كالتدكير؛ لكاف جوابو شبيهان بما في )األحكاـ(.

جاء في كلو من )األحكاـ( ك)المنتخب( أف التربيع مستحب لدل اإلماـ، كأجاز التدكير بغير 
ماـ يريد القوؿ بأف سؤاؿ، كلم يذكر التدكير عندما كاف السؤاؿ بين التربيع كالتسنيم، ككأف اإل

 التربيع مستحب عنده، كيجوز التدكير، كأما التسنيم فقد توقف فيو اإلماـ ، كاهلل أعلم.
__________ 

 باب: القوؿ في عمل القبور. -21كتاب: الجنائز،   -4( انظر: )جامع األحكاـ( بتحقيقنا. 1)
 (.68( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.64( انظر: )التحرير(: )3)
 (.1/248ر: )شرح التجريد(: )( انظ4)
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 المبحث الرابع القوؿ األكؿ كالثاني في الزكاة
 المطلب األكؿ فقداف النصاب قبل الحوؿ

قاؿ اإلماـ أبو طالب في )التحرير(: "كمن كاف لو أربعوف ديناران كحاؿ عليها حوؿ كنصف، كلم 
الثاني، فإف عليو أف يخرج ديناران يخرج زكاتها، ثم ضاع منها عشركف ديناران قبل تماـ الحوؿ 

عن الحوؿ األكؿ، كنصف دينار عن العشرين الباقية عند تماـ الحوؿ الثاني. ىذا ما ذكره في 
)المنتخب(، كالصحيح ما ذكره في )األحكاـ( أنَّو ال يجب فيو شيء؛ ألنَّو ناقص عن النصاب" 



(1.) 
، كحاؿ عليها كمن خبلؿ ما سبق؛ فقد ذكر اإلماـ أبي طالب أنو من ك اف لو أربعوف دينارانًن

حوؿه كنصف، كلم يكن قد أخرج زكاة األربعين؛ ثم ضاع نصفها قبل تماـ الحوؿ الثاني؛ 
 فلئلماـ الهادم قولين متباينين؛ كاآلتي:

القوؿ األكؿ: أنو يجب إخراج دينار كنصف: الدينار عن الحوؿ األكؿ، كالنصف عن العشرين 
 لثاني.الباقية عند تماـ الحوؿ ا

 القوؿ اآلخر: أنو ليس في الحوؿ الثاني أم زكاة.
كبعد مراجعة )األحكاـ( ك)المنتخب( عن ىذا الحكم؛ فإني لم أجد سول حكمان كاحدان جاء 

في )المنتخب(، يحكم بعدـ كجوب الزكاة في الحوؿ الثاني؛ كفيو: "ككذلك لو كاف معو 
ن؛ ذىبت. ىل يجب عليو فيها زكاة؟. قاؿ: عشركف مثقاالن؛ فلما كاف قبل الحوؿ بيـو أك يومي

 (.2ال؛ ألنها ذىبت قبل أف يحوؿ الحوؿ")
 (.3كبالتالي؛ فبل أجد أمامي خبلفان ييذكر، كىذا ما أيده اإلماـ ابن حمزة )

كأماـ ىذا الغموض؛ فإنني أقف بين يديٌى اإلماـ أبي طالب، كأحاكؿ مناقشتو؛ لعلي أخرج بما 
 كاآلتي:يزيل غموض ىذه المسألة،  

أكالن: ما جاء في )التحرير( ينص صراحةن بأف اإلماـ أبي طالب قد رجح ما جاء في )األحكاـ( 
 من عدـ كجوب الزكاة في الحوؿ الثاني.

ثانيان: جاء في )االنتصار( ما يوحي بأف اختيار اإلماـ أبي طالب ىو القوؿ بوجوب نصف الدينار 
 (.4عن الحوؿ الثاني)
__________ 

 (.68: )التحرير(: )( انظر1)
 (.71( انظر: )المنتخب(: )2)
 ( انظر: )االنتصار(، كتاب الزكاة. المجلد الخامس )تحت الطبع(.3)
 ( انظر: )االنتصار(، كتاب الزكاة. المجلد الخامس )تحت الطبع(.4)
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اية ثالثان: ما أشار إليو من ركاية )األحكاـ( من أنو عدـ كجوب الزكاة؛ ككجوبها في رك 
)المنتخب(؛ فهو بالمقلوب؛ فقد ذكرنا آنفان أف القوؿ بعدـ كجوب الزكاة في الحوؿ الثاني؛ قد 

 مثلو في )المنتخب(.



كبذلك فبل يمكنيي القوؿ بوجود قولين في ىذه المسألة؛ كما أني أؤيد ركاية )األحكاـ( فيما 
الثاني؛ باعتبار أف ىذه علم بو اإلماـ أبي طالب كلم أعلمو من عدـ كجوب الزكاة في الحوؿ 

المسألة كاضحة؛ ففي نهاية الحوؿ األكؿ بلغ مقدار الذىب أربعوف ديناران، كبالتالي فييخرج 
دينار؛ فيتبقى من األربعين تسعان كثبلثين بعد إخراج الزكاة. كلكن بعد ضياع العشرين ديناران قبل 

كىذا العدد ليس فيو زكاة؛ لعدـ نهاية الحوؿ الثاني؛ ييصبح مقدار الذىب تسعة عشر ديناران، 
 بلوغو النصاب، كاهلل أعلم.

 المطلب الثاني زكاة اإلبل إذا زادت عن المائة كالعشرين
 إذا زاد عند اإلماـ الهادم عدد اإلبل السائمة عن مائة كعشرين؛ فكيف تكوف الزكاة؟

حكاـ( نص اإلماـ أبي طالب في )التحرير( على أف ىناؾ ركايتين مختلفتين بين )األ
ك)المنتخب(؛ فقاؿ: "فإذا زادت استؤنفت الفريضة. كال شيء في الزائد على مائة كعشرين 

( كشاة على حساب الفريضة التي قبل المائة 1حتى تبلغ خمسان، ثم يكوف فيها حقتاف)
كالعشرين، ىذه ركاية )المنتخب( . كقاؿ في )األحكاـ( : فإذا كثرت اإلبل ففي كل خمسين: 

 (.3(")2أربعين إبنة لبوف)حقة، كفي كل 
 كعلى ما ذيكر آنفان؛ فنحن أماـ ركايتين، كىما:

الركاية األكلى: إذا زادت اإلبل عن مائة كعشرين؛ ففي كل أربعين من اإلبل ابنة لبوف، كفي كل 
( من اإلبل؛ فتكوف الزكاة فيها ثبلث ابنة 121خمسين من اإلبل حقة؛ أم لو كاف العدد )

 لبوف.
__________ 

( الحقة: ىي ما كاف من اإلبل ابن ثبلث سنين كقد دخلت في الرابعة. انظر: مادة:حقق، 1)
 (.146)مختار الصحاح(: )

( ابنة لبوف: ىي كلد الناقة إذا استكمل السنة الثانية كدخل السنة الثالثة. انظر: مادة:لبن، 2)
 (.590)مختار الصحاح(: )

 (.71( انظر: )التحرير(: )3)
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قوؿ اإلماـ الناصر، كمذىب المالكية كالشافعية، كالحنابلة كاإلمامية، كاألباضية  كىذا
 (.1كالظاىرية؛ على اختبلؼو في تفصيل كل مذىب)

الركاية األخرل: لو زادت اإلبل عن مائة كعشرين؛ فإف الفريضة تيستأنف من جديد، كتيجمد 



اإلبل؛ فيكوف فيها حقتاف كشاة؛ ( من 125المائة كالعشرين األكلى كىكذا؛ فلو كاف العدد )
 الحقتاف عن المائة كالعشرين، كالشاة عن الخمس الزائدات كىكذا.

كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كقوؿ األئمة أبي العباس كأبي طالب، كالمؤيد باهلل، كىو 
 (.2مذىب األحناؼ )

 كىذا ما جاء في الجامعين؛ كاآلتي:
اإلبل السائمة عن المائة كالعشرين ففي كل خمسين: حقة، ذيكر في )األحكاـ( أنو إذا زادت  -

كفي كل أربعين: إبنة لبوف؛ قاؿ: "فإف زادت كاحدة؛ ففيها حقتاف إلى عشرين كمائة؛ فإف كثرت 
 (.3اإلبل ففي كل خمسين حقة" )

كأتى في )المنتخب( بأف ما زاد عن المائة كالعشرين فتيستأنف فيو الفريضة في كل خمسو  -
اه كفي كل عشر شاتاف كىكذا: "فإذا زادت كاحدة ففيها حقتاف إلى عشرين كمائة، ثيمَّ زائدة ش

تستقبل الفريضة من بعد ذلك. قلت: كيف تستقبل الفريضة، كبأمِّ شيء تستقبل؟.قاؿ: 
 (.4بالغنم." )

__________ 
(، كتاب: ( انظر: )االنتصار(، كتاب الزكاة. المجلد الخامس )تحت الطبع(، ك)البحر الزخار1)

(، ك)حاشية 2/161الزكاة، باب: زكاة المواشي، باب: كال شيء فيما دكف خمس من اإلبل: )
(، 2/230(، ك)المغني البن قدامة(: )1/369(، ك)مغني المحتاج(: )1/434الدسوقي(: )

(: 674(، ك)المحلى(، مسألة )3/210(، ك)شرح النيل(: )5/59ك)تذكرة الفقهاء(: )
(2/250.) 
)االنتصار(، كتاب الزكاة. المجلد الخامس )تحت الطبع(، ك)البحر الزخار(، كتاب:  ( انظر:2)

(، ك)التاج 2/161الزكاة، باب: زكاة المواشي، باب: كال شيء فيما دكف خمس من اإلبل: )
 (.2/27(، ك)بدائع الصنائع(: )1/195المذىب(: )

 (.1/171اة اإلبل: )( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الزكاة، باب: القوؿ في زك3)
 (.75( انظر: )المنتخب(: )4)
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كىذا الفارؽ بين )األحكاـ( ك)المنتخب( أتى عن اإلماـ المؤيد باهلل أيضان؛ قاؿ: "فأما ما ذكره 
من استقباؿ الفريضة بعد العشرين كمائة فهو منصوص عليو في )المنتخب(، كقاؿ في 

 (.1ين حقة"))األحكاـ(: فإذا كثرت اإلبل ففي كل خمس



كمثلو أيضان اإلماـ ابن حمزة؛ فكتب: "كلكن الخبلؼ فيما زاد على مائة كعشرين فإف الفرض 
يتغير بالزيادة، كبأم شيء يكوف تغير الفرض؟ فيو مذاىب خمسة: المذىب األكؿ: أف تغير 

الفرض يكوف باستئناؼ الفريضة... كىو الذم نص عليو الهادم في )المنتخب(... المذىب 
اني: أف اإلبل إذا بلغت عشرين كمائة كزادت على ىذه العدة، ففي كل خمسين حقة كفي  الث

 (.2كل أربعين بنت لبوف، كىذا ىو رأم الناصر كنص عليو الهادم في )األحكاـ(")
كفي )البحر(؛ تجد أيضاىًن ىذا التباين؛ كفيو: ")ىػ(: كيستأنف بعد المائة كالعشرين.... 

 (.3كل أربعين بنت لبوف، كفي كل خمسين حقة")  )األحكاـ(: بل بعد ذلك في
كقد أٌكؿ اإلماـ أبو العباس ىذا الفرؽ بين الركايتين؛ بأف معنى ما في )األحكاـ( ىو نفس ما في 

)المنتخب( باعتبار أف في استئناؼ الفريضة ييجعل في الخمسين من اإلبل حقة، كال يمنع 
في األربعين من اإلبل، كىذا التأكيل فيو بيعد  كجوبها في الخمسين كجوبها فيما دكنها، كىكذا 

كما قاؿ اإلماـ أبو طالب؛ كلكن أراه كأؤيده جمعان بين الركايات القائلة باالستئناؼ كالركايات 
القائلة بالخمسين كاألربعين كما أيد ذلك اإلماـ المؤيد باهلل؛ كوف أف استحقاؽ ابن لبوف يكوف 

مسو كأربعين، كاألربعين داخلة كىكذا في الحقة، كاهلل إذا بلغت اإلبل ستان كثبلثين إلى خ
 (.4أعلم)

__________ 
 (.2/27( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 ( انظر: )االنتصار(، كتاب الزكاة. المجلد الخامس )تحت الطبع(.2)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الزكاة، باب: زكاة المواشي، باب: كال شيء فيما دكف 3)

 (.2/161بل: )خمس من اإل
 (.71(، ك)التحرير(: )2/28( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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 المطلب الثالث زكاة العنب
 كيف تكوف زكاة العنب إذا كاف مما ال ييزبب؟

قاؿ صاحب )التحرير(: "فإنو يخرص عند بلوغ استحكاـ الجودة حتى ال يبقى في التمر بلح 
إف كاف كرمان أك  -ظن من ينظر الخرص كيعرؼ مقاديره كال في العنب ًحٍصرًـ، فإذا غلب على 

خمسة أكسق، أيخذ منو العيشير أك  -أنو يبلغ عنبو إذا صار زبيبان، أك رطبو إذا صار تمران  -نخيبلن 
نصف العشر على قدر السقي، كقد مر ليحيى في ركاية )المنتخب( أف العنب إذا كاف ال يزبب 



 (.1ال يكاؿ" ) أنَّو يػيقىوَّـ كما يقـو سائر ما
كعلى ذلك؛ فقد نقل اإلماـ أبو طالب اجتهادين لئلماـ الهادم فيما يخص زكاة العنب الذم ال 

 يصير زبيبان كاآلتي:
 االجتهاد األكؿ: تخريص العنب إذا كاف مما ال ييزبب.

 (.2كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كمذىب المالكية كالشافعية، كالحنابلة كاإلمامية)
 د اآلخر: تقويم العنب بماؿ إذا كاف مما ال ييزبب.االجتها

 (.3كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ باعتبارىم ال يقولوف بالخرص فيما ال ييزبب)
 كىذين االجتهادين تجدىما في الجامعين كاآلتي:

جاء في )األحكاـ( أف زكاة العنب إذا كاف مما ال ييزبب؛ فإف العمل فيو أف يتم خرصو؛ إذ  -
ما ما كاف من العنب يزبب؛ أيخذ فيو عشره أك نصف عشره عند كماؿ تزبيبو، كما قاؿ قاؿ: "أ

(، كما لم يكن يزبب؛ أيدخل فيو من ينظر خرصو كيعرؼ 4سبحانو: ?كىآتيوا حىقَّوي يػىٍوـى حىصىاًدًه?)
 (.5قدره فيخرصو" )

__________ 
 (.77( انظر: )التحرير(: )1)
(، ك)مغني المحتاج(: 1/453(، ك)بدائع الصنائع(: )1/203( انظر: )التاج المذىب(: )2)
 (.9/175(، ك)كسائل الشيعة(: )302، 2/301(، ك)المغني البن قدامة(: )1/383)
 (.2/60( انظر: )بدائع الصنائع(: )3)
 (.141( سورة: األنعاـ. اآلية: )4)
، 1/181)( انظر: )جامع األحكاـ( كتاب: الزكاة، باب: القوؿ في أخذ زكاة العنب: 5)

182.) 
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كجاء في )المنتخب( بتقويم العنب بالماؿ؛ إذا كاف مما ال ييزبب؛ فقاؿ: "قلت: ككذلك  -
، فإف كاف ممَّا يزبب فقد قدمنا تفسيره فيما قد قدمنا  العنب؟. قاؿ: إذا كاف لرجل كـر أك كرـك

لت: فإف لم يكن فيما أخرجت األرض، يؤخذ منو عشره أك نصف عشره عند كماؿ التزبيب. ق
 ممَّا يزبب؟. قاؿ: الجواب في ذلك كالجواب في غيره ممَّا ال يكاؿ".

كجاء في ما ييكاؿ: "قلت: قد فهمت ىذا، فىًبيِّن لي كيف العمل فيما ال يكاؿ؟. قاؿ: نعم إف 
كالسفرجل  -شاء اهلل، إذا كاف في األرض شجر فأثمر مثل الرماف كالفرسك ػ كىو الخوخ



ن كالخرنوب كاألجاص كقصب السكر كالموز كالكمثرل، كما أشبو ذلك من كالمشمش كالتي
ا تخرج األرض ممَّا ال يكاؿ، فأحسن ما  الفواكو كغيرىا، مثل: البصل كالجزر كغير ذلك ممَّ

أرل في ذلك أف يبعث إليو من يبصر كل صنف منو عند ينعو كمنتهاه، فإذا قوَّمو كصح عنده أف 
 (.1ائتي درىم قفلة، فإذا بلغ مائتي درىم قفلة أخذ منو عيشره")ذلك الصنف يسول إذا بيع م

كنقل ىذين القولين لم يتفرد بو اإلماـ أبي طالب؛ بل شاركو في األمر اإلماـ المؤيد باهلل في 
)شرح التجريد(؛ إذ قاؿ: "كقاؿ في )األحكاـ(: إف كاف مما ال ييزبب؛ خيرص؛ فإذا كاف قدران 

سق؛ أيخرجت منو الصدقة، كقاؿ في)المنتخب(: إذا كاف مما ال بلغ عند الترتيب خمسة أك 
("  (.2ييزبب فسبيلو سبيل سائر ما ال ييكاؿ في أنو يجب أف يقـو

 بينما لم تيذكر ىذه المسألة ال في )االنتصار( كال في )البحر(.
 كيمكن تعليل نسخ حكم التخريص في العنب الذم ال ييزبب، كالحكم بالتقويم: ىو أف اإلماـ
رأل أف العنب ال ييكاؿ كال يوسق قبل صيرانو زبيبان، كبالتالي فليس لو نصاب؛ لذا رجع بو إلى 

( كىو ما أيرجحو، كاهلل 3التقويم فيما ال نصاب لو في نفسو، كىذا كما فسره اإلماـ المؤيد باهلل)
 أعلم.

__________ 
 (.84( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.2/53( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.2/54( انظر: )شرح التجريد(: )3)
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 المبحث الخامس القوؿ األكؿ كالثاني الصياـ كالحج
 المطلب األكؿ حكم السعوط للصائم

كىو ما يوضع األنف كيكوف كاصبلن إلى الخياشيم جاريان في -( للصائم1ما حكم السعوط)
 عند اإلماـ الهادم؟ -الحلق

فارؽ بين الجامعين )األحكاـ( ك)المنتخب( في شأف حكم كحده اإلماـ ابن حمزة قاؿ بوجود 
السعوط للصائم؛ فقاؿ: "قاؿ الهادم في )المنتخب(: كيفسده السعوط... كقاؿ في 

 (.2)األحكاـ(: يكره")
 كبناءن على ما جاء في )االنتصار(؛ فأمامنا قولين لئلماـ الهادم، كىما:

 القوؿ األكؿ: كراىية السعوط.



 (.3ة كالظاىرية)كىذا مذىب المالكي
 القوؿ اآلخر: أنو ال يجوز السعوط.

كىو محكي عن اإلماـ المؤيد باهلل كىو اختيار المذىب إذا كاف ذلك في النهار، كىو أيضان 
 (.4مذىب الشافعية إذا كصاؿ إلى الدماغ، كالمشهور عن اإلماـ أحمد كىومذىب اإلمامية)

تي: "كقد يكره السعوط للصائم؛ ألنو ال ككراىية السعوط للصائم جاءت في )األحكاـ( كاآل
(، كفساده للصياـ جاء في )المنتخب( كما يأتي: "كأما 5يسلم أف يدخل في حلقو بعضو" )

السعوط فبل يجوز عندنا كال نراه؛ ألف السعوط يدخل في الحلق، ككل ما دخل إلى الحلق لم 
 (.6يجز للصائم فعلو" )
__________ 

 (.1/247في األنف. انظر: )التاج المذىب(: ) ( كىو: الدكاء الذم ييصب1)
 ( انظر: )االنتصار(. المجلد السادس )تحت الطبع(.2)
 (.2/365(: )734(، ك)المحلى(، مسألة )1/198( انظر: )المدكنة الكبرل(: )3)
(، 1/247( انظر: )االنتصار(. المجلد السادس )تحت الطبع(، ك)التاج المذىب(: )4)

ك)كتب كرسائل كفتاكل ابن تيمية في الفقو(، ألبي العباس أحمد (، 6/320ك)المجموع(:)
ىػ(، تحقيق: عبدالرحمن محمد قاسم العاصمي النجدم 728عبدالحليم ين تيمية الحراني )ت

 (.6/34(، ك)تذكرة الفقهاء(: )34/55الحنبلي، مكتبة ابن تيمية: )
حقنة كصب الدىن في ( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ في الذركر للصائم، كال5)

 (.1/251اإلحليل كفي األذف من علة: )
 (.92( انظر: )المنتخب(: )6)
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كقد جمع صاحب )االنتصار( بين القولين؛ نقبلن عن اإلماـ أبي طالب؛ إذ قاؿ: "قاؿ أبو 
طالب: كىذا غير مناقض لما ذكره في )المنتخب(؛ ألنو قد يطلق المكركه كالمراد بو الحظر 

 كاهلل أعلم. (،1")
 المطلب الثاني دخوؿ رمضاف الثاني كلم يقض صياـ رمضاف األكؿ

ما حكم من فاتو صياـ رمضاف، كلم يقضو حتى جاء رمضاف الثاني. فهي عليو الكفارة بجانب 
 القضاء أـ ال؟

ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في ىذا الحكم؛ نقلو اإلماـ أبو طالب في )التحرير(؛ فقاؿ: "كمن 



ياـ أياـ من شهر رمضاف كلم يقض ما فاتو حتى دخل شهر رمضاف في السنة الثانية فإنو فاتو ص
يقضي ذلك كيطعم عن كل يـو مسكينان، كىذا ىو الذم نٌص عليو في )األحكاـ(، كقد قاؿ 
فيو: إذا كاف قد ترؾ القضاء ًلًعلَّة مانعة من قضائو؛ فلم يفصل بين ترؾ الصياـ لعذر أك لغير 

اية )المنتخب( ذكر جوابان عن السؤاؿ عمن أفطر لعلة، أنَّو ال يلزمو إال القضاء عذر، كفي رك 
 (.2دكف اإلطعاـ" )

 كنخرج من ذلك بهذين القولين اآلتيين:
 القوؿ األكؿ: أف عليو اإلطعاـ كالقضاء.
 (.3كىو اختيار المذىب، كمذىب اإلمامية)

 القوؿ اآلخر: عدـ لزـك اإلطعاـ كإنما القضاء فقط.
 (.4ذا مذىب الظاىرية)كى

 كبالعودة للجامعين؛ فإننا نجد الحكم في ىذه المسألة كما يأتي:
__________ 

 ( انظر: )االنتصار( . المجلد السادس )تحت الطبع(.1)
 (.97( انظر: )التحرير(: )2)
 (.6/171(، ك)تذكرة الفقهاء(: )1/251( انظر: )التاج المذىب(: )3)
 (.2/425(: )767) ( انظر: )المحلى(، مسألة4)
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فيمن فاتو صياـ من شهر رمضاف، كلم يقض ما فاتو حتى دخل رمضاف من السنة الثانية؛  -
فاجتهاد اإلماـ الهادم في )األحكاـ(؛ أف عليو اإلطعاـ كالقضاء؛ إذ قاؿ: "إذا ترؾ ذلك لعلة 

في كل يـو صامو من العلل مانعة لو من قضائو فليصم ىذا الشهر الذم دخل عليو، كيطعم 
مسكينا، كفارة لتخليف ما خلف، مما كاف عليو من دين شهره الماضي، حتى يطعم بعدد ما 

أفطر من األياـ من قليل أك كثير، فإذا فرغ من صـو فرضو كأكمل هلل ما أمره بو من صومو صاـ 
 (.1من بعد يـو عيده ما كاف عليو أكالن من صومو" )

لمنتخب( ذىب إلى عدـ لزـك الكفارة عليو، كإنما عليو القضاء إال أف اإلماـ الهادم في )ا -
فقط؛ فيقوؿ: "قلت: فإنو أفطر شهر رمضاف من علة ثيمَّ لم يقض ما أفطر حتَّى أتاه شهر 

رمضاف من قابل، ما يعمل؟. قاؿ: قد قاؿ غيرنا: إنَّو يتصدؽ في كل يـو بنصف صاع بر على 
 (.2قولنا: فبل كفارة عليو، كعليو قضاء ما أفطر") قدر ما أفطر، كيقضي عدة ما أفطر، كأما



كىذا ما جاء في )شرح التجريد(، كفيو: "كلو أف رجبلن أفطر أيامان من شهر رمضاف ثم لم يقضها 
حتى دخل عليو شهر رمضاف من قابل لزمو إطعاـ مسكين لكل يـو أفطره كالقضاء بعد الخركج 

الوقت لعلة كإال إطعاـ نصف صاع من بر. كقاؿ  من شهر رمضاف كإف كاف تركو القضاء إلى ىذا
في )المنتخب(: إف كاف أفطره لعلة ثم لم يقضو حتى دخل شهر رمضاف من قابل فليس عليو 

 (.3إال القضاء" )
__________ 

( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ فيمن أفطر رمضاف ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليو 1)
 (.1/257شهر الصـو المقبل: )

 (.93( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.1/76( انظر: )شرح التجريد(: )3)

(1/67) 

 

كذكر ىذين االجتهادين اإلماـ ابن حمزة؛ فقاؿ: "فأما الركاية األكلى كىي ركاية )األحكاـ( كىي 
أف كل من لم يقض ما عليو حتى دخل رمضاف الثاني فالواجب عليو مع القضاء الفدية ... 

 (.1كاية )المنتخب(، كىي أنو ال يلزمو إال القضاء دكف اإلطعاـ")الركاية الثانية: ر 
كفي )البحر( كذلك تم إيراد ىذين الحكمين؛ فقاؿ: ")األحكاـ(: كمن أخر القضاء حتى حاؿ 

ـي ًمٍسًكينو?) ( ، 2عليو رمضاف آخر؛ لزمو الفدية؛ لقولو تعالى: ?كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
( .....(?  (.4(")3خب(: ال فدية؛ لقولو تعالى: ?فىًعدَّةه مٍِّن أىيَّاـو أيخىرى

كقد أٌكؿ اإلماـ أبو العباس ىذا االختبلؼ في ركايتٌي اإلماـ الهادم؛ كقاؿ بأف ما جاء في 
)األحكاـ( كاف مطلقان بكوف القضاء كاإلطعاـ لمن أفطر لغير عذر، كأما من أفطر لعذر فليس 

 (.5ىو ما جاء في )المنتخب( )عليو إال القضاء، ك 
__________ 

 ( انظر: )االنتصار(. . المجلد السادس )تحت الطبع(.1)
 (.184( سورة: البقرة. اآلية: )2)
 (.185( سورة: البقرة. اآلية: )3)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الصياـ، فصل: كقضاء الصـو كاجبه على الجملة إجماعان: 4)
(2/257.) 
 (، ك)االنتصار(. المجلد السادس )تحت الطبع(.98، 97)التحرير(: )( انظر: 5)
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كبالرغم من أف تأكيل اإلماـ أبي العباس قد عيب عليو فيو؛ بحجة أنو بذلك يجعل لئلماـ 
(؛ فإني أرل أنو ال خبلؼ بين )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ حيث أف الواجب 1الهادم قوالن ثالثان)

أف يقضي ما عليو من صياـ من السنة السابقة بعد يـو العيد، كال يجب على من كاف حالو ذلك 
عليو اإلطعاـ، كىذا ظاىره جلي في )المنتخب(، كأما في ما ساقو في )األحكاـ( من اإلطعاـ 

فهو على سبيل الندب ال الوجوب، كيدؿ على ذلك ما ساقو اإلماـ في آخر كبلمو عن اإلطعاـ 
(، فدؿ ذلك 2ما أرل في ذلك كإف صاـ كلم يطعم أجزأه" ) كالقضاء؛ إذ قاؿ: "كىذا أحسن

 على االستحباب ال على الوجوب، كاهلل أعلم.
 المطلب الثالث صياـ المظاىر شهرين متتابعين

إذا كجب على المظاىر صـو شهرين متتابعين؛ فأفطر يومان منو؛ فهل يعيد الصياـ من جديد، أـ 
 يبن على صيامو؟

فهناؾ ركايتين لئلماـ الهادم في ىذا؛ فقاؿ: "كمن أصحابنا من يعتبر  كما جاء في )التحرير(؛
في العلة التي يجوز عندىا البناء أف يكوف الميٌكفر ذا سقم مأيوس من زكالو، ككاف الغالب من 
حالو أنَّو ال يتمكن من المواصلة، كيقوؿ: إف منصوص يحيى في )األحكاـ( يقتضي ذلك، كأف 

أنَّو إف أفطر ألىمِّ عذر كاف من سفر أك مرض، فإنو يجوز لو البناء، ركاية )المنتخب( تقتضي 
 (.3فيجعل للمسألة ركايتين" )

 كمما سبق؛ فييبلحظ أف االماـ أبي طالب ساؽ ركايتين، كىما:
الركاية األكلى: عدـ جواز بناء المظاىر في صيامو إذا أفطر يومان كاحدان؛ ما لم تكن علتو ال 

 ييرجى زكالها.
__________ 

 ( انظر: )االنتصار(. المجلد السادس )تحت الطبع(.1)
( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ فيمن أفطر رمضاف ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليو 2)

 (.1/257شهر الصـو المقبل: )
 (.100( انظر: )التحرير(: )3)
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كىو مذىب الحنابلة، كىو كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية كقوؿ لئلماـ الشافعي 
 (.1مذىب اإلمامية فيمن صاـ أقل من شهر)

 الركاية األخرل: جواز البناء لمن أفطر لعذر من مرض أك سفر.
كىذا قوؿ لئلماـ الشافعي، كاألظهر عند األباضية، كىو مذىب اإلمامية فيمن قد أكمل شهران 

 (.2كبدء في الثاني)
ييرجى زكالها كالمرض إف كاف تعذر الوصاؿ لذلك العذر كاختيار المذىب ىو جواز البناء لعلة 

 (.3بخبلؼ السفر ففيو االستئناؼ)
 كبمقارنة ما جاء في الجامعين؛ فهما كاآلتي:

يجوز البناء إذا كاف إفطاره لعلة ال تيرجى زكالها؛ كىذا ما جاء في )األحكاـ(؛ فقاؿ: "كال  -
ر من األسفار؛ إال من علة يدنف فيها أك يجوز لو أف يقطع صومو في الظهار في حضرو كال سف

 (.4يخاؼ إف صاـ على نفسو منها، فيجوز لو اإلفطار ماداـ في علت" )
يجوز البناء لمن أفطر لعذر من مرض أك سفر؛ ففي )المنتخب(: "قلت: فإف رجبلن كاف عليو  -

، ما صياـ شهرين متتابعين فأفطر يومان كاحدان قبل مضي الشهر بيـو أك بعد مضي الش هر بيـو
يعمل؟.قاؿ: إف كاف أفطر لعلة يجب في مثلها اإلفطار من مرض أك سفر؛ أتم على ما 

 (.5مضى")
__________ 

(، ك)مغني المحتاج(: 2/452(، ك)حاشية الدسوقي(: )5/111( انظر: )بدائع الصنائع(: )1)
 .(223، 6/222(، ك)تذكرة الفقهاء(: )8/22(، ك)المغني البن قدامة(: )3/365)
(، ك)شرح 223، 6/222(، ك)تذكرة الفقهاء(: )3/365( انظر: )مغني المحتاج(: )2)

 (.7/154النيل(: )
 (.1/255( انظر: )التاج المذىب(: )3)
 (.1/258( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ في صياـ الظهار: )4)
 (.92( انظر: )المنتخب(: )5)
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؛ كجب عليو  كقد ساؽ اإلماـ المؤيد باهلل ىذه المسألة؛ فقاؿ: "كإف قطع بين ذلك بإفطار يـو
أف يستأنف الصياـ؛ إال أف يكوف رجبلن ال ييفارقو السقم أبدان، كال يطمع من نفسو بمواصلةو 

لضعف بدنو كدكاـ سقمو، فإف كاف كذلك؛ جاز لو البناء على ما صاـ، جميع ذلك منصوص 



 (.1ذا افطر لعذرو من مرض أك سفر، فلو البناء" )عليو في )األحكاـ(، كقاؿ في )المنتخب(: إ
ككذلك نقل ذلك اإلماـ ابن حمزة؛ فقاؿ: "فاختلف كبلـ الهادم في )الجامعين(، فقاؿ في 
)األحكاـ(: ال يجوز التفريق إال لعذر مأيوس من زكالو، كقاؿ في )المنتخب(: يجوز التفريق 

 (.2ألم عذر كاف مأيوسان عن زكالو أك غير مأيوس")
 بينما لم تأني ىذه المسألة على ذكرو في )البحر(.

كبالنظر إلى ىاتين الركايتين؛ فأعتقد بأف سبب توسيع اإلماـ الهادم على المظاىر؛ إنما قياسو 
 (، كاهلل أعلم.3على الحائض )

 المطلب الرابع أفضل أنواع الحج
 القراف؟ما ىو أفضل الحج عند اإلماـ الهادم ؟ أىو اإلفراد أك التمتع، أك 

سطر اإلماـ ابن حمزة في كتابو )االنتصار( أف ىناؾ ثبلثة ركايات عن اإلماـ الهادم فيما يتعلق 
بأفضل الحج؛ كما يأتي: "محكي عن الهادم فيو ثبلث ركايات: الركاية األكلى منها: ذكرىا في 

المنتخب( كىو: أف )األحكاـ( كىو: أف اإلفراد أفضل من التمتع كالقراف. الركاية الثانية: ركاية )
اإلفراد أفضل لمن لم يحج. الركاية الثالثة: أف القراف أفضل... فحصل من مجموع ىذه 

 (.4الركايات أف اإلفراد أفضلها، كأف القراف أفضلها كأنهما أفضل من التمتع")
 كبالتالي فأمامنا ثبلثة أقواؿ لئلماـ الهادم، كىي:

 كالقراف.القوؿ األكؿ: أف اإلفراد أفضل من التمتع 
 القوؿ الثاني: أف اإلفراد أفضل لمن لم يحج.

__________ 
 (.147، 2/145( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 ( انظر: )االنتصار(. المجلد السادس )تحت الطبع(.2)
 (.1/145( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 تحت الطبع(.( انظر: )االنتصار(، كتاب الحج. الباب الثالث في القراف. المجلد السابع )4)

(1/71) 

 

 القوؿ اآلخر: أف القراف أفضل.
كلم يتحدث اإلماـ ابن المرتضى بأف ىناؾ خبلفان في ىذا، أما اإلماماف الهاركنياف أبي طالب 
كالمؤيد باهلل؛ فقد ساقا حكمين فقط ىما: اإلفراد كالقراف؛ فنطق )التحرير(؛ فقاؿ: "أفضل 

 (.1حكاـ( كقد مر لو فيو ما يحتمل أف القراف أفضل")الحج: اإلفراد، كما أطلقو يحيى في )األ



ككاف منطوؽ )شرح التحرير(: "كأفضل الحج: اإلفراد لم حج كلمن لم يحج، كىذا منصوصه 
 (.2عليو في )األحكاـ(، كحدث ليحيى لفظةن في )األحكاـ( تقتضي أف القراف أفضل")

نستطيع أف نقوؿ أف اإلفراد أفضل  كبالرجوع إلى ما جاء في الجامعين )األحكاـ( ك)المنتخب(؛
(.، كأما 3من التمتع كالقراف في ركاية )األحكاـ(؛ فقاؿ: "أفضل ذلك لمن لم يحج اإلفراد" )

في ركاية )المنتخب(؛ فإف أفضل الحج ىو: اإلفراد؛ حيث جاء: "كىل يقرف أك يتمتع أك يفرد 
 (.4يفرد الحج") الحج؟.قاؿ: أما من لم يكن حىجَّ حجة اإلسبلـ فأحب إليَّ أف

كبالتالي فظاىر قوؿ اإلماـ الهادم في )األحكاـ( ك)المنتخب( أف اإلفراد أفضل الحج عند 
 اإلماـ الهادم، كلكن ما سبب أف خرج بعض األئمة بقولين؛ في حين خرج اآلخر بثبلثة أقواؿ؟

كأما  الجواب: ىو أف اإلماـ الهادم قد استحب اإلفراد لمن كانت حجتو ىي حجة اإلسبلـ،
من كاف غير ذلك؛ فاألفضل لو ىو التمتع، كىذا التمييز كاف مستوفيان في )األحكاـ(، ككاضحان 

 في )المنتخب( بغير حاجة إلى توفيو.
كأما شأف القراف فقد اعتبره اإلماـ أفضل الحج مطلقان؛ فقاؿ في )األحكاـ(: "فما كاف كمن 

 (.5أفضلها للحج") أطاؽ أف يقرف كيسوؽ معو بدنة؛ فذلك فضل كبير كىو
 كبعد ذلك كلو نجد أنفسنا أماـ قولين ال ثالث لهما:

__________ 
 (.135( انظر: )التحرير(: )1)
 (.2/199( انظر: )شرح التجريد(: )2)
( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ في التمييز بين القارف كالمفرد، كالمتمتع: 3)
(1/310.) 
 (.95( انظر: )المنتخب(: )4)
( انظر: )جامع األحكاـ(، باب: القوؿ في التمييز بين القارف كالمفرد، كالمتمتع: 5)
(1/310.) 
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 القوؿ األكؿ: أف أفضل الحج ىو اإلفراد.
كىذا قوؿ اإلماـ أبو طالب كالمؤيد باهلل، كىو اختيار المذىب بشرط إضافة العمرة إليو، كىو 

قارنة بالتمتع، كىو مذىب المالكية للقادـ من مكة، ركاية اإلماـ أبي حنيفة كقوؿ للشافعية م
 (.1كمذىب األباضية مقارنة باإلفراد )



 القوؿ اآلخر: أف أفضل الحج ىو القراف.
كىذا قوؿ اإلماـ القاسم، كمذىب األحناؼ كبعض أصحاب الشافعي كمنهم المزني، كركاية عن 

 (، كاهلل أعلم.2اإلماـ أحمد إذا ساؽ الحاج الهدم)
 السادس القوؿ األكؿ كالثاني في الذبائح كاللباس المبحث

 المطلب األكؿ ذبح الذبيحة من قفاىا
 ما حكم ذبح الذبيحة من قفاىا. أتؤكل تلك الذبيحة أـ ال عند اإلماـ الهادم؟

جاء في )شرح التجريد( أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم؛ فقاؿ: "كمن ذبح شيئان من قفاه جاىبلن؛ 
ف ذبحو كذلك متعمدان لم تؤكل، كقاؿ في )المنتخب(: في الشاة تيذبح من أيكلت ذبيحتو، كإ

 (.3قفاىا؛ ال يحل أكلها")
 كعلى ذلك؛ فأننا أماـ قولين لئلماـ الهادم، كىما:

 القوؿ األكؿ: أنو تؤكل الذبيحة إذا كاف جاىبلن.
 القوؿ اآلخر: ال يحل أكل تلك الذبيحة.

 منتخب(؛ فيظهر ىذا الفارؽ بين القولين كمايأتي:كبالرجوع لما جاء في )األحكاـ( ك)ال
__________ 

( انظر: )االنتصار(، كتاب الحج. الباب الثالث في القراف. المجلد السابع )تحت الطبع(، 1)
(، ك)بدائع 1/336(، ك)التاج المذىب(: )2/380ك)البحر الزخار(، كتاب الحج، فصل: )

(، ك)شرح 7/118(، ك)المجموع(:)2/27(، ك)حاشية الدسوقي(: )2/174الصنائع(: )
 (.4/1/62النيل(: )

( انظر: )االنتصار(، كتاب الحج. الباب الثالث في القراف. المجلد السابع )تحت الطبع(، 2)
(، 2/174(، ك)بدائع الصنائع(: )2/380ك)البحر الزخار(، كتاب الحج، فصل: )

 (.3/122(، ك)المغني البن قدامة(: )7/118ك)المجموع(:)
 (.217، 6/216( انظر: )شرح التجريد(: )3)
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جاء في )األحكاـ( إلى أف من ذبح شيئان من قفاه جاىبلن أيكلت ذبيحتو، فإف تعمد ذلك لم  -
تؤكل ذبيحتو؛ فقاؿ: "ك من ذبح شيئان من قفاه جاىبلن؛ أيكلت ذبيحتو، ك من ذبحو متعمدان؛ لم 

 (.1تؤكل ذبيحتو" )
لحكم بعدـ األكل مما ذيبح من القفا مطلقان؛ إذ يقوؿ: "قلت: فإف كجاء في )المنتخب( ا -



رجبلن ذبح شاة من القفا كذكر اسم اهلل، ىل يحل أكلها؟. قاؿ: قد قاؿ غيرنا: إنَّو يحل، كأما 
(، كىو: موضع الذبح حتَّى تموت" 2قولي أنا: فإنو ال يحل؛ ألنَّو ال يبلغ السكين إلى األكداج)

(3.) 
بو طالب ىذا التباين؛ فقاؿ: "كمن ذبح شيئان من قفاه جاىبلن أكلت ذبيحتو، فإف كنقل اإلماـ أ

تعمد ذلك لم تؤكل ذبيحتو. كقاؿ في ركاية )المنتخب(: من ذبح شيئان من قفاه لم تؤكل 
 (.4ذبيحتو؛ ألف السكين ربما ال يبلغ األكداج حتى يموت" )

 كلم يورد اإلماـ ابن المرتضى ىذا الخبلؼ.
استعراض الركايتين؛ فإني ال أجد خبلفان بينهما؛ حيث أف اإلماـ الهادم قد علل  كمن خبلؿ

عدـ أكل الذبيحة التي ذيبحت من قفاىا حتى لو كاف جاىبلن، بأف السكين ربما ال تبلغ أكداجها 
حتى تموت، كبالتالي فإذا بلغ الذبح من القفا األكداج كالحلقـو كالمرمء كىو حي؛ فقد حيل 

(، 7( كما أكل السبع إذا أيدركت ذكاتو)6( كالمتردية)5ف منزلتها بمنزلة الموقوذة)أكلو، كيكو 
 كاهلل أعلم.

__________ 
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الذبائح، باب: القوؿ فيمن سرؽ شاة فذبحها: 1)
(2/395.) 
 (.714( الودج: ىو عرؽ في العنق. انظر: مادة:كدج، )مختار الصحاح(: )2)
 (.117ر: )المنتخب( : )( انظ3)
 (.325( انظر: )التحرير(: )4)
( كقذه: أم ضربو حتى استرخى كأشرؼ على الموت، كشاة موقوذة: أم قيتلت بالخشب. 5)

 (.732، 731انظر: مادة:كقذ، )مختار الصحاح(: )
 (.240( تردل: إذا سقط. انظر: مادة:ردل، )مختار الصحاح(: )6)
 (.6/217( انظر: )شرح التجريد(: )7)
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ككاف اختيار المذىب ىو جواز أكل الذبيحة كإف ذيبحت من القفا؛ إف بلغ الذبح األكداج؛ ما 
 (.1لم يكن الذبح من القفا استخفافان بالسنة الشرعية؛ فبل تحل الذبيحة عند ذلك)

 المطلب الثاني لبس الرجل الحرير الممتزج
 وه؟ما حكم لبس الرجل للحرير الممتزج بالقطن كنح



سبقت اإلشارة في المبحث الخاص بالصبلة في الحرير الممتزج إلى قوؿ اإلماـ الهادم في 
 ىذه المسألة، كتجنبان للتكرار؛ نورد ما تحتاجو ىذه المسألة كاآلتي:

جاء في )التحرير( ما نصو: "ال يجوز للرجاؿ لبس الحرير المحض إال في الحركب، فإف كاف 
ر كما ليس بحرير ىو الغالب جاز لبسو. كقاؿ في ركاية بعضو حريران كبعضو ليس بحري

 (.2)المنتخب( : إذا كاف نصفو حريران كنصفو ليس بحرير جاز لبسو")
كجاء في )شرح التجريد(: "فإف كاف الحرير دكف النصف ككاف ما سواه غالبان؛ جاز، كقاؿ في 

 (.3)المنتخب(: إال أف يكوف نصف الثوب قطنان كنصفو حريران؛ جاز")
كما جاء في )البحر(: "كيحل المغلوب بالقطن كنحوه ، كيحـر الغالب إجماعا فيهما؛ إذ 

المغلوب كالمستهلك."مسألة" )األحكاـ ط ـ(؛ فإف استويا حـر تغليبا للحظر )المنتخب( ال 
 (.4يسمى ثوب حرير؛ فبل نهي")
 كبالتالي؛ فأمامنا قولين، كىما:

 إذا كاف الحرير أقل من النصف. القوؿ األكؿ: يجوز لبس الرجاؿ للحرير
كىذا ىو اختيار المذىب كمذىب األحناؼ كالمالكية، كقوؿه للشافعية، كىو مذىب الحنابلة 

 (.5كاألباضية، كالظاىرية)
 القوؿ اآلخر: إذا كاف نصف الثوب حريران؛ جاز لبسو.

__________ 
 (.3/461( انظر: )التاج المذىب(: )1)
 (.331( انظر: )التحرير(: )2)
 (.6/247( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.4/356( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: اللباس، فصل: )4)
(، ك)التمهيد(: 5/131(، ك)بدائع الصنائع(: )3/484( انظر: )التاج المذىب(: )5)
(، ك)شرح النيل(: 1/342(، ك)المغني البن قدامة(: )4/378(، ك)المجموع(: )14/250)
 (.1/466(: )395)المحلى(، مسألة )(، ك41، 2/1/40)
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 (.1كىذا ىو األصح من مذىب الشافعية، كىو مذىب اإلمامية)
 كمقارنة لما جاء في الجامعين؛ نجد اآلتي:

جاء في )األحكاـ(: "فأما الحرير فبل بأس أف يلبس الرجل الثوب الذم بعضو حرير كبعضو  -



 (.2كاف أكثر من نصفو")  حرير إذا كاف الحرير الغالب على الحرير ك
كجاء في )المنتخب(: "فإف كاف الثوب نصفو حريران، كنصفو قطنان، ىل يجوز لبسو كالصبلة  -

 (.3فيو؟. قاؿ: نعم")
ككما سبق أف ذكرت في مطلب الصبلة في الحرير الممتزج؛ فالذم أراه احتياطان ىو القوؿ 

 بالمنع إذا كاف الحرير أكثر من النصف، كاهلل أعلم.
__________ 
 (.374، 4/373(، ك)كسائل الشيعة(: )4/378( انظر: )المجموع(: )1)
 (.2/412( انظر: )جامع األحكاـ(، باب القوؿ في أبواب اللباس: )2)
 (.122( انظر: )المنتخب(: )3)
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 الفصل الثاني القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في المعامبلت المالية كالملكية
 كؿ القوؿ األكؿ كالثاني في البيع كاإليجارالمبحث األ

 المطلب األكؿ خيار العيب
إذا اشترل المشترم سلعةن كلم يشترط على البائع خيار العيب. فهل لو الفسخ إذا كجد عيبان أـ 

 ال؟
ينص اإلماـ المؤيد باهلل في )شرح التجريد( أف ىناؾ فرقان بين ركاية )األحكاـ( ك)الفنوف( في 

فقاؿ: "قاؿ يحيى بن الحسين في )الفنوف(: أنو إذا كجده على الصفة التي ىذا الحكم؛ 
كًصفت لو؛ فبل خيار لو ....، الصحيح ىو: أف للمشترم الخيار على كل حاؿ، كىو الصحيح 

 (.1الذم ذكره كأطلقو في )األحكاـ( دكف ما ذكر في )الفنوف(" )
 لهادم قولين في ذلك:كبالتالي؛ فقد بٌين اإلماـ المؤيد باهلل أف لئلماـ ا

القوؿ األكؿ: أف المشترم إذا كجد عيبان في السلعة، كلم يشترط مع البائع بحقو بخيار العيب؛ 
 فلو فسخ العقد، كلو لم يشترط عليو.

 القوؿ اآلخر: أنو على ما اشترط؛ فإف لم يتفق مع البائع على حقو في الخيار؛ فليس لو شيء.
__________ 

 (.4/72ريد(: )( انظر: )شرح التج1)
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كنقل ىذا الفرؽ بين )األحكاـ( ك)الفنوف( أيضان اإلماـ ابن المرتضى في )البحر الزخار(؛ فقاؿ: 
(: ثبت من غير 1")األحكاـ(: كلو الفسخ بالرؤية؛ كإف كجده على ما كصف لو....، )الفنوف()

 (.2شرط" )
 كبعد النظر في )األحكاـ( ك)الفنوف(؛ نسرد اآلتي:

ء في )األحكاـ( اآلتي: "لو أف انسانان اشترل من إنساف ثيابان أك سبلحان أك غير ذلك من جا -
السلع؛ اشتراه بثمن معركؼ، ثم استوفى ذلك من البائع عددان كلم يقلبو كلم ينظر إليو، كلم 
يتبرأ إليو البائع من شئ من العيوب، كلم يوقفو عليها؛ كاف للمشترم إذا قلبو كأبصره كفتشو 

 (.3بره؛ الخيار على البائع خيار العياف كالتقليب" )كخ
كأما في )الفنوف(؛ فكاف كما يأتي : "قلت: فيكوف للمشترم خيار النظر؛ قاؿ: نعم إذا نظر  -

إليها ككجد فيها عيبان؛ ردىا بالعيب. قلت: فإف لم يجد فيها عيبان ككجدىا على الصفة التي 
بل خيار لو عند النظر إذا كجدىا كما رآىا أك كما كيصفت بها؟؛ قاؿ: إذا كاف ذلك كذلك؛ ف

 (.4كصفت لو")
كاذا كنت قد أصبتي في تأصيل ما ذىب إليو اإلماماف من االختبلؼ بين الركايتين؛ فبل أرل أف 

 ىناؾ اختبلفان بتاتان بين الكتابين، كذلك لما يأتي:
كجد بها عيبان أك لم يجدىا إذا اشترل المشترم سلعةن؛ فلو خيار الرؤية في نفس المجلس؛ فإف 

 على ما كيصفت لو؛ فلو ردىا؛ ما داـ في المجلس، كىذا ما جاء في )الفنوف(.
__________ 

 ( أحد الرموز المستخدمة في )البحر الزخار( كتعني كتاب )الفنوف( لئلماـ الهادم .1)
 (.3/352ة: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: البيع، باب: الخيارات، فصل: كخيار الرؤي2)
( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: البيوع، باب: القوؿ في بيع المدبر كأـ الولد، كفيمن 3)

 (.2/47اشترل شيئان فوجد بو أك ببعضو عيبان: )
( انظر: )الفنوف( مما سأؿ عنهما القاضي العبلمة محمد بن سليماف الكوفي اإلماـ الهادم 4)

ـ(، دار الحكمة اليمانية، 1993-ىػ 1414)1ط إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم،
 (.435صنعاء، اليمن: )
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كاذا تفرؽ المجلس؛ كلم يكن قد تفحصها أك رأل العيب؛ فلو رد المبيع إذا كجد عيبان أك كجد 
 اختبلفان في الوصف، كىذا ما جاء في )األحكاـ(.



في خيار العيب؛ فإنما ذلك ليس   كأما ما نيقل من أف ركاية )الفنوف( تقوؿ بسقوط حق المشترم
كما فسره اإلماـ المؤيد باهلل كابن المرتضى؛ كذلك ألف ما جاء في )الفنوف( كاضح؛ فقد كاف 

نفي اإلماـ لخيار العيب بعد انتهاء مجلس البيع؛ إنما كاف عن مبررو، كىو أف المشترم قد 
إف لم يجد فيها عيبان ككجدىا استغل حقو في خيارٌم الرؤية كالعيب؛ أال ترل سؤاؿ الكوفي: "ف

على الصفة التي كيصفت بها"؛ فالسؤاؿ نفى خيار العيب؛ ألجل أف المشترم فحص المبيع كلم 
يجد عيبان، ككذا نفى خيار الرؤية؛ ألجل أف المشترم كجد المبيع على الصفة المتفق عليو؛ 

المجلس، كىو في األصل فؤلجل ماذا أيثبت للمشترم استمرارية استعماؿ الخيارين بعد انقضاء 
 قد استنفذىما، كاهلل أعلم.

 المطلب الثاني قوؿ السيد لمملوكو: إف بعتك فأنت حر
 إذا قاؿ السيد لمملوكو: إف بعتك؛ فأنت حر؛ فهل ييعتق المملوؾ بذلك عند اإلماـ الهادم؟

")ىػ(:  جاء عن اإلماـ ابن المرتضى بأف لئلماـ الهادم فيما يخص عتق السيد لمملوكو قولين:
فإف قاؿ: إف بعتك فأنت حر؛ لم يعتق ببيعو لمصادفة العتق زكاؿ الملك....، )خب(: بل يعتق 

 (.1لجريو مجرل النذر بالعتق، فيستفديو إف أمكن؛ كإال اشترل مثلو كأعتقو" )
 كنتيجةن لما أتى في )البحر(؛ فاجتهادين لئلماـ الهادم في ىذه المسألة؛ كما يأتي:

: أف المملوؾ ال ييصبح حران؛ ألف بالبيع زاؿ ملك صاحبو، كليس لو بعد ذلك االجتهاد األكؿ
 حق في العتق.

 (.2االجتهاد اآلخر: أف المملوؾ يصير حران بذلك القوؿ، كىذا ىو اختيار المذىب)
__________ 

 (.4/198( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: العتق، فصل: كيصح مطلقان: )1)
 (.3/383ىب(: )( انظر: )التاج المذ2)

(1/78) 

 

كنقل اإلماماف أبي طالب كالمؤيد باهلل ركاية العتق فقط؛ جاء في )التحرير(: "كإف قاؿ لعبده: 
ب عليو أف يستقيل صاحبو، فإف أقالو كإال ابتاعو بما كثر أك قل إف بعتك فأنت حيٌر؛ فباعو؛ كج

(، كجاء في )شرح التجريد(: 1كيعتقو، فإف امتنع المشترم من بيعو اشترل مثلو بثمنو كأعتقو" )
؛ كجب عليو أف يستقيل صاحبو، فإف أقالو؛ كإال  "كلو أف رجبلن قاؿ لعبده: إف بعتك فأنت حره

 (.2ييعتقو؛ فإف أبى المشترم بيعو كإقالتو؛ اشترل مثلو بثمنو كأعتقو" )ابتاعو بما قل أك كثر ثم 
 كأما ما جاء في الجامعين؛ فكاف كاآلتي:



جاء في )المنتخب( فقد كاف صريحان في المسألة؛ إذ قاؿ: "كسألتو عن رجل قاؿ لعبده:  -
أقالك كإالَّ أنت حٌر إف بعتك، ثيمَّ باعو؟.قاؿ: ييقاؿ لصاحب العبد استقل لصاحبك، فإف 

 (.3فاشتره بما قل أك كثر" )
، كقبل حلوؿ  - كأما ما جاء في )األحكاـ( فلعلها مسألة تعليق السيد عتق عبده على شرطو

الشرط باعو؛ فإنو في تلك الحالة لم يلزمو عتق؛ حيث قاؿ: "لو أف رجبل قاؿ لعبده: إذا جاء 
ا من البحر ك سلمنا اهلل من كلو، أك قاؿ فبلف من سفره، أك كاف كذا ككذا، أك قاؿ لو: إذا خرجن

لو: إذا كاف رأس السنة أك كاف يـو عرفة فأنت حر لوجو اهلل؛ فانو إذ كاف ذلك، أك جاء ذلك 
الوقت ككاف ما ذكر ك العبد في ملكو؛ عتق عليو العبد، ك إف كاف ذلك أك جاء ذلك الوقت ك 

 (، كاهلل أعلم.4قد باعو قبلو؛ لم يلزمو عتقو")
__________ 

 (.300( انظر: )التحرير(: )1)
 (.5/10( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.172، 171( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.2/443( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الوصايا، باب القوؿ فيمن أعتق عبده: )4)

(1/79) 

 

 المطلب الثالث التأجير من الباطن
 ما حكم التأجير من الباطن؟

م قولين في ىذا الموضوع؛ على ما جاء في ) التحرير(؛ فقاؿ: "كإذا اكترل رجل لئلماـ الهاد
شيئان؛ جاز لو أف ييكريو غيره إذا لم يتعد فيهما اكتراه لو، كأىجَّرىه بمثل ما استأجره. كقاؿ في 

)المنتخب(: ال يجوز أف يكريو غيره إال أف يكوف قد شرط على صاحبو أنو يكريو متى 
 (.1شاء")

 لك فنحن بصدد قولين لئلماـ الهادم؛ كاآلتي:كعلى ذ
 القوؿ األكؿ: أف للمستأجر أف يؤجر ما استأجره بدكف إذف المؤجر.

 القوؿ اآلخر: ال يجوز التأجير من الباطن إال بعلم كموافقة مسبقة من المؤجر.
 كبتأصيل ىذين القولين في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ نجد اآلتي:

التأجير من الباطن بدكف موافقة المؤجر؛ فقاؿ:"ال بأس أف يكترم  جاء في )األحكاـ( جواز -
الرجل العبد أك الدابة يومان أك يومين، أك شهران كشهرين، فيكريهما غيره؛ إذا لم يجاكز فيهما كال 



 (.2بهما ما اكتراىما لو من العمل كالسير")
عن رجل اكترل دابة، ىل كاشتراط موافقة المؤجر؛ كانت في )المنتخب( كما يأتي: "كسألتو  -

يجوز أف يكريها بأكثر ممَّا اكتراىا بو إلى البلد الذم اكتراىا إليو؟. قاؿ: ال يجوز، إالَّ أف يكوف 
 (.3المكترم اشترط ذلك، كإف لم يشترط كاف ضامنان لها لو تلفت" )

اـ ابن كلم ييشر اإلماـ المؤيد باهلل لوجود اختبلؼ في ىذه المسألة؛ بينما نص عليها اإلم
المرتضى؛ فقاؿ: ")ىػ(: كللمستأجر القابض التأجير لمثل ما اكترل كبمثلو؛ إذ قد ملك المنافع 

 (.4فلو بيعها، )خب(: ال؛ إال بإذف المالك؛ إذ العين أمانة عنده فبل يخرجها إال بإذف" )
__________ 

 (.249( انظر: )التحرير(: )1)
باب: فيمن اكترل عبدا أك دابة ثم أكراه من غيره  ( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: البيوع،2)

 (.2/55بأكثر مما اكتراه: )
 (.288( انظر: )المنتخب(: )3)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: اإلجارة، فصل: في إجارة ما ال ينقل كاألراضي كالدكر 4)

 (.4/36كالحوانيت: )

(1/80) 

 

كاـ( ك)المنتخب(؛ حيث أف كلتا الركايتين ال كالذم أراه؛ أف ال يوجد فارؽ بين ركايتٌي )األح
تيجيزاف التأجير من الباطن بزيادة إال بإذف صاحب العين أك علمو، كما أف ركاية )األحكاـ(، 
كالتي قيل أنها تجيز التأجير من الباطن قد بين فيها اإلماـ الهادم إلى ضركرة علم صاحب 

ألحكاـ( فيما بعد ايجازه التأجير من الباطن: العين كعدـ إنكاره؛ إذ قاؿ اإلماـ الهادم في )ا
"ككاف ذلك شيئان قد علم بو صاحبهما كلم يناكره فيو، فإف جاكز بهما ىذا المكترم ما شرط 

عليو صاحبهما، أك تعدل في شيءو من أمرىما فعطبا؛ كاف المكترم لو المعامل لو ضامنان، ككاف 
 (.1ة" )لصاحب الدابة على الذم اكتراىا منو قيمة الداب

كبالتالي فإني ال أجد خبلفان ييذكر، كاختيار المذىب ىو جواز التأجير من الباطن بشركط منها 
(، كاهلل 2أف يكوف بمثل األجرة أك أقل، كأال يشترط عليو المؤجر عدـ التأجير من الباطن)

 أعلم.
__________ 

أك دابة ثم أكراه من غيره ( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: البيوع، باب: فيمن اكترل عبدا 1)



 (.2/55بأكثر مما اكتراه: )
 (.3/83( انظر: )التاج المذىب(: )2)

(1/81) 

 

 المطلب الرابع حكم الربح عند مخالفة األجير شركط صاحب الماؿ
إذا اشترط صاحب الماؿ على األجير شركطان في عين األجارة مثبلن؛ فخالف األجير ىذه 

 ي ىذه الحالة عند اإلماـ الهادم ؟الشركط، فما ىو حكم الربح ف
 نقل اإلماـ ابن حمزة عن االماـ الهادم قوالف، كىما:

القوؿ األكؿ: أف ىذا الربح كربح الماؿ الحراـ، كأنو يجب التصدؽ بو، كىذا ما جاء في 
)األحكاـ(؛ فقاؿ: "لو أف رجبل دفع إلى رجل ماال كأمره أف يشترم لو بو طعاما ليربح صاحب 

فخالفو فاشترل لو إببل ] أك بقرا [ أك رقيقا كاف المخالف لماؿ الرجل ضامنا، ككيبل   الماؿ فيو
كاف أك مستأجرا أك مضاربا، كلهم في ذلك سواء يضمنوف إذا خالفوا إال أنم يشاء صاحب 

الماؿ أف يأخذ ما اشتركا لو فيكوف ذلك لو، فإف لم يأخذه ضمنو المخالف فباعو فبل نرل أف 
 (.1بح فيو ربحا، كنرل لو أف يصيره إلى بيت ماؿ المسلمين")الربح لو إف ر 

القوؿ اآلخر: أف الربح لصاحب الماؿ فقط، كليس لؤلجير نصيبه في الربح؛ كونو قد صار 
مخالفان؛ فجاء في )المنتخب( أنو: "كسألتو عن رجل دفع إلى رجل ماالن، كأمره أف يشترم لو بو 

تمران فتلف التمر، ىل يضمن؟.قاؿ: نعم، ىو ضامن طعامان، فخالف الرجل فاشترل بالماؿ 
بمخالفتو. قلت: فإف التمر لم يتلف، كلكنو ضمنو الحاكم لتمر، فباعو المخالف فربح فيو، 

لمن يكوف الربح؟.قاؿ: لصاحب الماؿ. قلت: فكيف يضمن التمر إذا تلف كال يكوف لو الربح 
إليو ماالن أف يخالف صاحب الماؿ  بضمانو؟.قاؿ: لو جعلت لو الربح ألطلقت لكل من يدفع

عمدان حتَّى يستحق بو الربح، كلو فعلت ذلك لفسدت المضاربة كغيرىا من التجارات. قلت: 
فيجعل لهذا المخالف شيئان من الربح؟. قاؿ: ال أحكم لو بشيء من الربح، كلكني أجعل لو 

 (.2أجرة مثلو")
__________ 

وع، باب: القوؿ في عمل الشئ بثلثو أك ربعو: ( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: البي1)
(2/60.) 
 (.302( انظر: )المنتخب(: )2)

(1/82) 



 

ككاف نص ىذه المسألة كما جاء في )االنتصار( كاآلتي: "الحكم الرابع: حيكي عن اإلمامين 
القاسم كالهادم في الربح أقواؿ... القوؿ الثاني: محكي عن الهادم في )األحكاـ(، كىو أنو 

دؽ بالربح... القوؿ الثالث: محكي عن الهادم في )المنتخب(، كىو أف الربح لصاحب يتص
 (.1الماؿ")

كلم ييشر لهذا الخبلؼ سول اإلماـ ابن حمزة كابن المرتضى؛ فجاء في )البحر( ما نصو: ")ىػ( 
لما كإذا اشترل األجير غير ما أمر بو ثم باعو؛ فالربح لرب الماؿ؛ إف أجازه كعليو أجرة المثل 

مر، كإال ملكو المشترم كتصدؽ بالربح ؛إذ قد ملكو من كجو حظر... )فرع( ) ع ل ( كقوؿ 
)ؽ( الربح بينهما على ما شرطا، محموؿ على أف مخالفة األجير لم تكن في العين بل في زماف 

أك مكاف كقوؿ )األحكاـ(: يتصدؽ محموؿ على المخالفة في العين كما مر. كقوؿ 
 (.2لمالك؛ محموؿ على أنو أجازه"))المنتخب(: يطيب ل

ككما الحظنا تأكيل اإلماـ المهدم لدين اهلل، كمن قبلو اإلماـ يحيى بن حمزة في أنو ال يوجد 
خبلؼ بينهما، كذلك باعتبار أف الفارؽ بين المسألتين ىو إجازة صاحب الماؿ لعمل العامل؛ 

 (.3ت ماؿ المسلمين)فإف أجازه؛ فقد صار الربح بينهما، كإف لم يجز فالربح لبي
__________ 

( انظر: )االنتصار على علماء األمصار في تقرير المختار من مذاىب األئمة كأقاكيل علماء 1)
ىػ(، مخطوطة 749األمة(، لئلماـ المؤيد باهلل يحيى بن حمزة بن علي ابن إبراىيم الحسيني )ت

 (.37الجامع الكبير. المجلد الحادم عشر. الورقة )
 (.4/58)البحر الزخار(. كتاب: اإلجارة، فصل: في استحقاؽ األجرة: ) ( انظر:2)
 (.37( انظر: )االنتصار(. مخطوطة الجامع الكبير. المجلد الحادم عشر. الورقة )3)

(1/83) 

 

كال يخفى على المدقق لتأكيل اإلمامين ابن حمزة كابن المرتضى أنو جيد، كلكنهما قد أغفبل 
في )المنتخب( من أف العامل ال يستحق سول أجرة المثل؛ بحيث نص اإلماـ الهادم صراحة 

ال تتجاكز الربح، كال يصح أف نؤؿ ىذا األمر بأف نجعل الربح في تلك الحالة بينهما باعتبار أف 
صاحب الماؿ قد أجاز؛ فذلك تأكيله بعيد، كلكن اإلماـ أبي طالب كاف بعيد النظر في ىذه 

؛ فهو كاالمامين ابن حمزة كابن -لى خبلؼ في ىذا الحكمكبالرغم من عدـ نصو ع-المسألة؛ 
المرتضى قد جمع بين الركايتين، كعلق الربح على إجازة صاحب الماؿ؛ كلكنو اختلف عنهما 



في أنو قاؿ بأنو في حاؿ ثبتت االجازة؛ فقد صار الربح لصاحب الماؿ، كليس للعامل سول 
 (، كاهلل أعلم.1بح)أجرة المثل، كإال فبيت المسلمين أكلى بهذا الر 

 المبحث الثاني القوؿ األكؿ كالثاني في الكفالة كالحوالة
 المطلب األكؿ ما يلـز الضامن

 إذا ضمن الضامن على المضموف عنو؛ فهل تبرئ ذمة المضموف عنو أـ ال؟
"إذا ضمن رجل لرجل ماالن عن رجل صح ضمانو، ككاف صاحب الماؿ بالخيار إف شاء طالب 

ء طالب المضموف عليو. فأما ما ذكره يحيى في )الفنوف( من أف الماؿ يلـز الضامن، كإف شا
الضامن إذا ضمن كيبرأ منو المكفوؿ عنو كأجراه مجرل الحوالة؛ فإف المأخوذ بو عند أصحابنا 

 (.2ىو المنصوص عليو في )األحكاـ( كما حكيناه"، ىذا ما نص عليو اإلماـ أبو طالب)
 ص بقولين لئلماـ الهادم، كىما:كبالتالي؛ فنخرج من ىذا الن

األكؿ: الكفالة كالحوالة سواء، كبالتالي فصاحب الماؿ بالخيار إف شاء طالب الضامن، كإف 
 شاء طالب المضموف عليو.

كىذا القوؿ منقوؿ عن أبي ثور كابن أبي ليلى، كابن شبرمة كداكد كما نقلو ابن قدامة 
 (.3الحنبلي)

 ضمن، كتهبرأ ذمة المضموف عليو.اآلخر: الماؿ يلـز الضامن إذا 
__________ 

 (.261( انظر: )التحرير(: )1)
 (.360( انظر: )التحرير(: )2)
(، ك)البحر الزخار(. كتاب: الكفالة كالضماف، باب: 4/351( انظر: )المغني البن قدامة(: )3)

 (.5/77الضماف، فصل: )

(1/84) 

 

 (.1عية كالحنابلة، كاإلمامية كالظاىرية)كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالشاف
 (.2كاختيار المذىب يذىب إلى حبس الضامن حتى يفيء)

 كبالرجوع إلى ما جاء عن اإلماـ الهادم؛ نجد اآلتي:
جاء في )األحكاـ(: إف الرجل إذا ضمن عن رجل ماالن؛ فقد صحت ضمانتو، ككاف صاحب  -

الب المضموف عليو؛ إذ قاؿ: "كإف ضمن الماؿ بالخيار إف شاء طالب الضامن، كإف شاء ط
ضامن على مضموف عنو ماالن بإذف المضموف عنو؛ كاف الماؿ على الضامن، ككاف للضامن أف 



يأخذ المضموف عنو بإخراجو لما قبلو، فإف أبرأ صاحب الدين الضامن من ضمانو؛ لم يبرأ الذم 
 (.3عليو الماؿ المضموف عليو، كرجع صاحبو على الذم لو عليو" )

كعلى عكس ذلك؛ فقد في )الفنوف(: أف الماؿ يلـز الضامن إذا ضمن، كيبرأ منو المكفوؿ  -
 عنو؛ فيقوؿ: "كأما قولنا: فإف الضماف كالكفالة كاإلحالة كل ذلك

عندنا سواء؛ إذا كاف ذلك بالماؿ ال بالوجو. قلت: أيِّن لي ذلك؟.قاؿ: نعم إذا كاف لرجل على 
 لى رجلو بها أك ضمن لصاحب الدين بو عنده رجلرجل عشرة دنانير فأحالو ع

 أك كفل لو بو؛ فقد انتقل ذلك الدين على أمِّ ىؤالء كاف إذا كاف مليان؛
__________ 

، لعلي بن الحسين «(النتف في الفتاكل»( انظر: )فتاكم السغدم 1)
ىػ(، بتحقيق د/ صبلح الدين الناىي، مؤسسة الرسالة، 1404)2ىػ(،ط461السغدم)ت

(، ك)الركضة البهية 4/351(، ك)المغني البن قدامة(: )2/754كت، كدار الفرقاف، عٌماف: )بير 
ىػ(، موقع 965في شرح اللمعة الدمشقية(، لزين الدين الجبعى العاملى )الشهيد الثاني( ت)

(، ك)المحلى(، مسألة 4/113) :(www.alseraj.net)سراج في الطريق إلى اهلل()
(1230( :)3/427.) 
 (.4/142ظر: )التاج المذىب(: )( ان2)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الكفالة كالضماف كالحوالة كالوكالة، باب: القوؿ في 3)

 (.2/146الكفالة كالضماف: )

(1/85) 

 

(، فإذا احتبل 1«)من أحيل على ملي فليتبع»ألف رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( قاؿ: 
 على أم
__________ 

( أخرجو البخارم عن أبي ىريرة مرفوعان: )فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع(. الحواالت، 1)
 (.3/55باب: في الحوالة، كىل يرجع في الحوالة؟، )صحيح البخارم(: )

باب: تحريم مطل  -7كتاب: المساقاة،   -22? كأخرج مسلم نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 
(، )صحيح 1564حباب قبولها إذا أحيل على مليء، الحديث )الغني كصحة الحوالة، كاست

 (.3/1197مسلم(: )
باب: جامع  -40كتاب: البيوع،   -31? كأخرج اإلماـ مالك نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 



 (.2/552(، )الموطأ(: )87الدين كالحوؿ، الحديث )
ػ باب: باب: عقوبة 2ػ كتاب: الدعول، 16? كأخرج ابن حباف نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 

(، كقيل فيو: إسناده صحيح على شرطهما، )اإلحساف(: 5090المماطل، الحديث )
(11/487.) 

(، 560باب: التجارات، الحديث ) -64? كأخرج ابن الجاركد نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.223)المنتقى(: )

ب: في المطل، الحديث ? كأخرج أبو داكد نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: البيوع، با
 (.3/245(، )سنن أبي داكد(: )3345)

باب: ما جاء في  -67كتاب: البيوع،   -12? كأخرج الترمذم نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.446، 4/445مطل الغني أنو ظلم، كقاؿ فيو: حسن صحيح، )تحفة األحوذم(: )

ع، باب: مطل الغني، )سنن ? كأخرج النسائي نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: البيو 
 (.7/316النسائي(: )

باب: الحوالة،  -80كتاب: الصدقات،   -15? كأخرج ابن ماجة نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.2/803(، )سنن ابن ماجة(: )2403الحديث )

 -346كتاب: البيوع كاألقضية،   -15? كأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. 
 (.5/287(، )مصنف ابن أبي شيبة(: )2الغني كدفعو، الحديث)باب: في مطل 

? كأخرج عبد الرزاؽ نحوه عن أبي ىريرة مرفوعان. كتاب: البيوع، باب: مطل الغني، الحديث 
 (.8/316(، )مصنف عبد الرزاؽ(: )15355)
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ك ضمنوا أك  ىؤالء لم يكن لو رجعة على من كاف عليو الدين إذا كانوا كقت ما أيحيل عليهم أ
 (.1كفلوا بو مليان" )

كىذا االختبلؼ جاء في )شرح التجريد(، كفيو: "كإف ضمن الكفيل لرجلو ماالن على رجل؛ صح 
ضمانو عليو، كلم ييبرئ المضموف عنو، ككاف صاحب الماؿ بالخيار؛ إف شاء طلب الضامن كإف 

نوف(: الكفالة كالضماف شاء طالب المضموف عنو، كىذه ركاية )األحكاـ( .... كقاؿ في )الف
 (.2يبرأ بهما المضموف عنو كالحوالة" )

 (.3كمثلو جاء في )البحر(؛ فقاؿ: ")ىػ(: كال يبرأ المضموف عنو بالضمانة ... )الفنوف(: يبرأ" )
كلعل سبب إلزاـ الضامن بالماؿ الذم ضمنو، كبراءة المضموف عليو ىو في اعتقادم مساكاة 



لحوالة إذا كاف ذلك بالماؿ، كبالتالي من ضمن أك كفل فقد أيحيل اإلماـ الضمانة كالكفالة كا
عليو، ككل ذلك بشرط أف يكوف الكفيل أك الضمين مليئان حاؿ قبولو الكفالة أك الضمانة، كما 

أيرجحو ىو ما جاء في )األحكاـ( ألنو ال كجو في تبرئة المكفوؿ عنو عن الدين إال بموافقة 
 الكافل،كاهلل أعلم.

 لثاني اإلحالة على مفلسالمطلب ا
ييشير اإلماـ ابن المرتضى بأنو يوجد رأيين لئلماـ الهادم فيما يخص اإلحالة على المفلس، 
كحق المحياؿ بالرجوع إلى المحيل؛ حيث قاؿ: ")الفنوف(: أما لو كاف متغلبان أك مفلسان عند 

 (4".)اإلحالة، كجهل المحياؿ؛ فلو الرجوع....، كظاىر إطبلؽ )األحكاـ(: ال
 كعلى ما جاء في )البحر( فهناؾ ركايتين؛ كاآلتي:

 الركاية األكلى: اذا أيحيل المرء على مفلس؛ فلو الرجوع على المحيل.
 الركاية األخرل: ال يرجع المحاؿ الى المحيل اذا كاف المحاؿ عليو مفلسان.

__________ 
 (.467، 466( انظر: )الفنوف( باب: في الكفالة كالحوالة الضماف: )1)
 (.6/158( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.5/77( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الكفالة كالضماف، باب: الضماف، فصل: )3)
 (.5/68( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الحوالة: )4)
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اهلل؛ لم يذكرىا كبلن من اإلمامين أبي طالب أك المؤيد ب -فيما أعلم -كىذا الفارؽ في الركايات
إذ قاؿ اإلماـ أبو طالب: "كقاؿ في )الفنوف(: إذا غر المحتاؿ بأف المحاؿ عليو غني؛ فوجده 
معسران، كاف لو الرجوع عليو، فإف أفلس المحاؿ عليو أك مات كاف المحتاؿ أسوة الغرماء فيو، 

 (.1كلم يكن لو سبيل على المحيل")
غٌر المحتاؿ بأف الميحاؿ عليو غني؛ فوجده كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "قاؿ في )الفنوف(: إف 

 (.2مفلسان؛ فلو أف يرجع")
 كبالرجوع )لؤلحكاـ( ك)الفنوف( يظهر أنو ال خبلؼ بين الركايتين كما يأتي:

قاؿ اإلماـ الهادم في )األحكاـ(: "كلو كاف لرجلو على رجل عشرة دنانير، أك أقل أك أكثر،  -
اؿ؛ إف ذلك جائز، كأنو ال سبيل لو على الغريم فأحالو على آخر بذلك الماؿ فرضي كاحت

األكؿ، كأف مالو قد صار علي من رضي باالحتياؿ عليو؛ فإف مات الذم احتاؿ عليو فهو أسوة 



الغرماء في مالو. ككذلك إف أفلس فبل سبيل لو على غريمو األكؿ؛ ألف دينو قد انتقل عن ذلك 
 (.3ىذا المفلس أك الميت" ) كصار على ىذا بانتقاؿ ما كاف للغريم األكؿ على

كفي )الفنوف( قاؿ: "إذا كاف لرجل على رجل عشرة دنانير؛ فأحالو على رجلو بها أك ضمن  -
لصاحب الدين بو عند رجل أك كفل لو بو؛ فقد انتقل ذلك الدين على أم ىؤالء كاف؛ إذا كاف 

يو الدين إذا كانوا كقت مليان .... فإذا احتاؿ على أم ىؤالء؛ لم يكن لو رجعة على من كاف عل
ما أيحيل عليهم أك ضمنوا أك كفلوا بو مليان .... فإنو كاف كقت ما أيحيل عليو بو ملٌيان ثم أفلس 

بعد ذلك. ىل يرجع المستحوؿ على المحيل بالدين؟.قاؿ: ال؛ ألف دينو قد انتقل على ملٍي في 
 (.4كقت الحوالة بو" )
__________ 

 (.361( انظر: )التحرير(: )1)
 (.164، 6/163( انظر: )شرح التجريد(: )2)
( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: الكفالة كالضماف كالحوالة كالوكالة، باب: القوؿ في 3)

 (.2/147الكفالة كالضماف: )
 (.461، 466( انظر: )الفنوف(. باب: في الكفالة كالحوالة كالضماف: )4)
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بينت أف الدين الذم على المحيل قد انتقل على الميحاؿ  كبذلك يظهر أف ركاية )األحكاـ( قد
عليو إذا رضي الميحاؿ، ثم جاءت ركاية )الفنوف( لتشترط بجانب الرضى أف يكوف الميحاؿ عليو 

مليئان كقت اإلحالة؛ فإف أفلس بعد ذلك فليس للميحاؿ أف يرجع على المحيل، كبالعودة 
 -بصيغة المستقبل-حتى كلو أفلس الميحاؿ عليو  )لؤلحكاـ( يظهر أف اإلماـ الهادم بٌين أنو

فليس للميحاؿ الرجوع على المحيل، كبذلك يظهر لي أنو ال خبلؼ بين الركايتين كما أشار إليو 
 اإلماـ ابن المرتضى، كأف المسألة تحتاج إلى تدقيق في العبارات، كاهلل أعلم.

 (.1رار الدين على الميحاؿ عليو)كأما اختيار المذىب؛ فتيبرأ ذمة المحيل بشركط منها استق
 المبحث الثالث القوؿ األكؿ كالثاني في الرىن

 المطلب األكؿ رىن المشاع
 ( عند اإلماـ الهادم؟2ىل يصح رىن المشاع)

أجاب اإلماـ المؤيد عن ىذا؛ فقاؿ: "فأما رىن المشاع؛ فقد أيختلف فيو؛ فذىب أبو حنيفة 
( إلى 4ية )األحكاـ(، كىو الصحيح، كذىب الشافعي )( إلى أنو ال يجوز، كىو ركا3كأصحابو )



 (.5جوازه، كىو ركاية )المنتخب(" )
 كعلى قوؿ اإلماـ المؤيد باهلل فلدينا ركايتين، كىما:

 الركاية األكلى: ال يجوز رىن المشاع.
كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كمذىب األحناؼ كالظاىرية، كالمفهـو من مذىب 

 (.6األباضية)
 ية األخرل: رىن المشاع جائز.الركا

__________ 
 (.4/151( انظر: )التاج المذىب(: )1)
. انظر: مادة:شيع، )مختار الصحاح(: )2)  (.353( المشاع: ىو الغير مقسـو
 ( سيأتي بيانو.3)
 ( سيأتي بيانو.4)
 (.4/206( انظر: )شرح التجريد(: )5)
(، ك)شرح النيل(: 6/139ائع(: )(، ك)بدائع الصن1/176( انظر: )التاج المذىب(: )6)
 (.3/416(: )1211(، ك)المحلى(، مسألة )11/44)
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 (.1كىذا القوؿ ىو مذىب المالكية كالشافعية، كالحنابلة كاإلمامية)
كىذا ما جاء بو اإلماـ أبي طالب؛ فقاؿ: "كال يصح رىن الميشىاع. كقاؿ في )المنتخب(: يصح 

 (.2رىن المشاع" )
حتبلؼ اإلماـ ابن المرتضى؛ إذ قاؿ: ")ىػ(: كال يصح رىن المشاع لمنع الشياع  كنقل ىذا اال

 (.3كماؿ القبض؛ الختبلطو بحق الغير ..... )خب(: بل يصح مطلقان كبيعو" )
 كبمقارنة ما نقلو األئمة من التباين؛ بما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فإنو كاآلتي:

إلى عدـ جواز رىن المشاع؛ حيث قاؿ: "كال يكوف  ذىب اإلماـ الهادم في )األحكاـ( -
 (.4الرىن مشاعان، كال يكوف إال مقبوضان معركفان مفهومان بعينو كتحديده")

ما نيقل في )المنتخب(، كاف مختلفان عما جاء في )األحكاـ(؛ ففيو جواز رىن المشاع؛ فقاؿ:  -
ر أك ثمنها أك ثلثها؟.فقاؿ: نعم، "قلت: فقد يجوز بيع السهم من كذا ككذا سهمان، أك ربع الدا

ككذلك أيضان يجوز رىن ذلك السهم ما كاف ربع أك ثمن أك ثلث إذا كقعت عليو المعرفة. 
؟.قاؿ: نعم" )  (.5قلت: كإف كاف ذلك مشاعان غير مقسـو



__________ 
(، ك)األـ(، لئلماـ محمد بن إدريس الشافعي)ت 3/235( انظر: )حاشية الدسوقي(: )1)

(، ك)المغني البن قدامة(: 3/190ىػ(، دار المعرفة، بيركت، لبناف: )1393)2طىػ(، 204
 (4/64(، ك)الركضة البهية(: )4/221)
 (.275( انظر: )التحرير(: )2)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الرىن، فصل: في بياف ما يصح رىنو، كما ال يصح: 3)
(4/115.) 
باب القوؿ في الرىن كالراىن كالمرتهن:  ( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الرىن،4)
(2/141.) 
 (.266، 265( انظر: )المنتخب(: )5)
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كعلى ذلك؛ فيمكن القوؿ أف سبب الفارؽ بين الركايتين؛ أف المنع في )األحكاـ( عائد 
الختبلؿ ركن الرىن كىو القبض، بينما الجواز في )المنتخب( كاف لجواز بيع المشاع، كما 

عو جاز رىنو، كالذم أراه أف ركاية )األحكاـ( أقول؛ ألف القبض لم يكن صفةن للمبيع، أيجيز بي
 (.1الذم ىو صفة للرىن لقولو تعالى: ?فىًرىىافه مٍَّقبيوضىةه?)

 المطلب الثاني استمرارية القبض للمرىوف
 ىل ييشترط القبض في الرىن عند اإلماـ الهادم؟

زخار( إلى كجود حكمين لئلماـ الهادم بشأف اشتراط ذىب اإلماـ ابن المرتضى في )البحر ال
استمرارية القبض في الرىن؛ فقاؿ: ")ىػ(: كاستمرار القبض شرط....، )خب(: ال ييشترط  

 (.2كالقرض")
 كبالتالي فنحن أماـ حكمين، كىما:

 الحكم األكؿ: ييشترط استمرار القبض للمرىوف لدل المرتهن.
 الرىن. الحكم اآلخر: ال ييشترط القبض في

كىذه المسألة لم يجعل لها اإلماماف أبو طالب كالمؤيد باهلل مسألة خاصة؛ حيث تيعتبر فرعية 
 عن مسألة رىن المشاع، كال داع للتكرار ىنا.

( القبض في الرىن، 3كتأصيل ىذه المسألة كاضح؛ ألف اإلماـ الهادم اشترط في )األحكاـ()
أف القبض البد أف يستمر ما استمر الرىن؛ بداللة كبالتالي فقد استخرج اإلماـ ابن المرتضى 



 ، كاهلل أعلم.-كىو ما أيرجحو-( 4قولو تعالى: ?فىًرىىافه مٍَّقبيوضىةه? )
__________ 

 (.283( سورة: البقرة. اآلية: )1)
 (.275(، ك)التحرير(: )4/207ك انظر: )شرح التجريد(: ) -
 (.4/112شركط الرىن: )( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الرىن، فصل: 2)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الرىن، باب القوؿ في الرىن كالراىن كالمرتهن: 3)
(2/141.) 
 (.283( سورة: البقرة. اآلية: )4)
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 المطلب الثالث رىن الوقف
 ىل يصح رىن الوقف عند اإلماـ الهادم؟

ن لئلماـ الهادم في حكم رىن الوقف؛ جاء في )البحر( عن اإلماـ ابن المرتضى أف ىناؾ قولي
يقوؿ: ")خب(: كيصح رىن الوقف سنة أك سنتين .... )األحكاـ(: خرج عن ملك الراىن 

 (.1لقصد القربة؛ فبل يصح كالمعتق" )
 كعلى ما سبق ذكره؛ فلئلماـ الهادم اجتهادين؛ كاآلتي:

 االجتهاد األكؿ: جواز رىن الوقف لسنة أك سنتين.
 (.2ال يصح رىن الوقف، كىو اختيار المذىب) االجتهاد اآلخر:

كىذه المسألة لم ييشر لبلختبلؼ فيها ال اإلماـ أبو طالب كال المؤيد باهلل، كذلك ألنها مسألة 
 فرعية عن مسألة القبض في الرىن.

 (.3فقد اشتراط اإلماـ الهادم في )األحكاـ( لصحة الرىن: شرط القبض) -
لى رىن الوقف في مسألة أكقف األب مالو على كلده؛ كأما في )المنتخب(؛ فقد نص ع -

فقاؿ: "قلت: فإنهم اضطركا ضركرةن شديدةن، ىل يبيعوف الوقف؟.قاؿ: ال يباع إذا كاف كقفان. 
قلت: فيموتوف؟.قاؿ: ال، كلكن يرىنوف. قلت: كم أكثر ما يرىن الوقف؟.قاؿ: سنة أك سنتين 

 (، كاهلل أعلم.4حتَّى ينتفعوا بما يأخذكف" )
__________ 

 (.115، 4/114( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الرىن، فصل: شركط الرىن: )1)
 (.3/321( انظر: )التاج المذىب(: )2)



( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الرىن، باب القوؿ في الرىن كالراىن كالمرتهن: 3)
(2/141.) 
 (.363( انظر: )المنتخب(: )4)

(1/92) 

 

 وؿ األكؿ كالثاني في إحياء الموات كالشفعةالمبحث الرابع الق
 المطلب األكؿ إحياء األرض الموات

 ىل يلـز إلحياء أرض ميتة ال مالك لها إذف إماـ المسلمين؟
 -نقل اإلماـ أبو طالب قولين جوابان عن ىذا السؤاؿ؛ فقاؿ: "أطلق يحيى بن الحسين القوؿ 

في )األحكاـ(، كقاؿ في )المنتخب(:  -العشر  بأف من أحيا أرضان فهي لو كلورثتو، كيلزمو فيها
 (.1أمر األرضين إلى اإلماـ؛ إذا كانت األرض ال صاحب لها")

 كبالتالي فأمامنا قولين لئلماـ الهادم، كىما:
 القوؿ األكؿ: ال ييشترط إذف اإلماـ إلحياء أرض ال مالك لها.

 القوؿ اآلخر: إحياء األرض الميتة؛ أمرىا إلى اإلماـ.
__________ 

 (.79( انظر: )التحرير(: )1)

(1/92) 

 

 كبالعودة إلى ما جاء في الجامعين؛ فنجده كاآلتي:
( فهي لو كلورثتو؛ 1يذىب اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى أف المسلم إذا أحيا أرضان موات) -

 (.2)حيث قاؿ: "كأرضه أحياىا رجله مسلم؛ فهي لو كلورثتو من بعده، كيؤخذ منو فيها العشر" 
بينما اإلماـ الهادم في )المنتخب( يجتهد كيقوؿ بأف األرض التي ال صاحب لها فهي  -

 (.3لئلماـ؛ إذ قاؿ: "إنَّما أمر األرضين إلى اإلماـ إذا كانت األرض ال صاحب لها" )
كىذا الفارؽ بين الكتابين نجده أيضان عند اإلماـ المؤيد باهلل؛ فقاؿ: "كأيما أرضه أحياىا رجله 

لم؛ فهي لو كلورثتو من بعده؛ ما لم يكن ملكها أحده قبلو، كقاؿ في )المنتخب(: أمر األرض مس
 (.4التي ال مالك لها إلى اإلماـ" )

 ككذلك ىذا التباين بين الركايتين ذكره كله من اإلماـ ابن حمزة كابن المرتضى كاآلتي:



اـ في إحياء األراضي التي لم جاء النص في )االنتصار( كاآلتي: "كىل ييفتقر إلى إذف اإلم -
يملكها مالك قبل؟: فيو مذىباف: المذىب األكؿ: أنها غير مفتقرة في إحيائها إلى إذف اإلماـ، 
كىذا ىو رأم الهادم في )األحكاـ(... المذىب الثاني: أف ال يجوز ألحد إحياء ىذه األراضي 

 (.5إال بإذف اإلماـ، كىذا ىو ركاية )المنتخب(" )
ص في )البحر( ىو: ")األحكاـ ف ـ ش فو( كللمسلم أف يستقل بإحياء موات لم ككاف الن -

 (.6يتقدـ عليها ملك كال تحجر ممن لو ذلك... )خب ط ح ؾ( ال؛ إال بإذف اإلماـ")
__________ 

( األرض الموات: ىي األرض التي ال مالك لها، كال ينتفع بها أحد. انظر: مادة:موت، 1)
 .(639)مختار الصحاح(: )

 (.1/178( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الزكاة، باب: باب القوؿ في تسمية األرضين: )2)
 (.88( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.2/63( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 (.61( انظر: )االنتصار(. مخطوطة الجامع الكبير. المجلد الحادم عشر. الورقة )5)
 (.4/71ياء كالتحجر، فصل: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: اإلح6)

(1/93) 

 

كبتدقيق النظر؛فبل أعتقد أنو يوجد خبلؼ بين الركايتين؛ فاألرض التي لم يملكها أحده من قبل؛ 
فهي للمسلم الذم أحياىا كلورثتو بعد موتو كما في )األحكاـ(، كأما ما جاء في )المنتخب( من  

ود بها األرض التي تحجرىا متحجر كوف األرض التي ال صاحب لها بأنها لئلماـ؛ فالمقص
(، كيدؿ على ذلك ما سبق ىذه المسألة في 1فتركها، كىو ما أكضحو اإلماـ المؤيد باهلل )

)المنتخب(؛ إذ قاؿ اإلماـ: "كأرض أحياىا مسلم، فهي لو كلورثتو من بعده، كيؤخذ منو فيها 
 (، كاهلل أعلم.2العشر")

 المطلب الثاني حق الشفعة للذمي
 ي حق الشفعة على المسلم؟ىل للذم

ذكر صاحب )التحرير( أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في حق الشفعة للذمي؛ إذ قاؿ: "كال 
شفعة لهم على المسلمين فيو، كقاؿ في )المنتخب(: لليهود كالنصارل الشفعة على المسلمين 

 (.3إال في أرض يجب في غلتها العشر" )
 ادم:كعليو؛ فأننا أماـ حكمين لئلماـ اله



 األكؿ: عدـ جواز شفعة الذمي على المسلم.
 (.4كىذا القوؿ ىو مذىب الحنابلة كاإلمامية)

كاآلخر: جواز شفعة الذمي على المسلم في األرض التي مٌصرىا الكفار؛ إال في األرض التي 
 يجب في غلتها العشر.

 (.5كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالشافعية كالظاىرية)
 ا جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(، كبيانو كاآلتي:كىذا م

ال يجوز عند اإلماـ الهادم أف ييشفع الذمي على المسلم مطلقان، كىذا ما جاء في  -
)األحكاـ(، كفيو: "ككل مصر كانوا ىم الممصرين لو فهم على شفعتهم فيو يستشفع بعضهم 

 (.6على بعض، كال يستشفعوف على المسلمين")
__________ 

 (.2/63انظر: )شرح التجريد(: ) (1)
 (.88( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.241( انظر: )التحرير(: )3)
 (4/399(، ك)الركضة البهية(: )5/223( انظر: )المغني البن قدامة(: )4)
 (.4/345(: )1599(، ك)المحلى(، مسألة )5/16( انظر: )بدائع الصنائع(: )5)
عة، باب: القوؿ فيمن باع ثم استقاؿ كما يلـز ( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الشف6)

 (.2/110للشفيع: )
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ك في )المنتخب( جواز شفعة الذمي على المسلم إال في أرضو يجب في غلتها العشر؛  -
حيث جاء: "ككذلك الشفعة لليهودم كالنصراني في جميع األشياء، إالَّ أف يكوف في الضياع 

 (.1و في ذلك شفعة" )الَّتي تجب فيها الزكاة فليس ل
كىذا االختبلؼ في الركايات نقلو اإلماـ المؤيد باهلل كابن المرتضى؛ ففي )شرح التجريد(: "فإف  

كاف مصره مصره الكفار ... لم يكن لهم شفعة على المسلمين .... مسألة: قاؿ في 
تجب في )المنتخب( كالشفعة تجب ألىل الذمة في الضياع كالدكر كالعركض إال الضياع التي 

(، كفي )البحر(: ")ىػ(: كال تثبت لكافر على مسلم كلو في خططهم... 2غبلتها األعشار" )
 (.3كال على مثلو في خططنا إال المنقوؿ، )خب(: لم يفصل الدليل فتثبت لهم")

 كالذم يظهر لدم أف ما جاء في )المنتخب( من جواز الشفعة للذمي ىو الراجح لآلتي:



بو اإلماـ الهادم في القوؿ األكؿ من منعو شفعة الذمي؛ إنما لبياف علو أكالن: كاف مما استند 
(؛ كأيضان ألف من الشفعة قد جاءت لرفع 4اإلسبلـ لقولو تعالى: ?كىكىًلمىةي اللًَّو ًىيى العيٍليىا? )

األذل عن مستحق الشفعة، كقد أذف اهلل لنا في إيذاء غير المسلمين؛ فقاؿ: ?حىتَّى يػيٍعطيوا 
 (.5ةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى?)الًجٍزيى 

 ثانيان: األدلة الخاصة بالشفعة جاءت عامة؛ لم تيخصص للمسلم دكف الذمي.
ثالثان: مبدأ األذل الذم أيجير بآية الجزية؛ البد أف يكوف مرفوعان عن الذميين في بعض الحبلت 

(، كاهلل 6اـ المؤيد باهلل)التي تستدعيها، كمنها الرد بالعيب كخيار الرؤية، كما ذكر ذلك اإلم
 أعلم.

__________ 
 (.227( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.4/136( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.4/5( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشفعة، فصل: فيما تثبت فيو الشفعة: )3)
 (.40( سورة: التوبة. اآلية: )4)
 (.29( سورة: التوبة. اآلية: )5)
 (.4/136التجريد(: )( انظر: )شرح 6)
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 المطلب الثالث إمهاؿ الشفيع
 إذا طلب الشفيع تأجيل الثمن؛ فكم مدتها؟

نقل اإلماـ ابن المرتضى أف لئلماـ قولين في مدة إمهاؿ الشفيع في الثمن؛ فقاؿ: "كإذا طلب 
الحاكم...)  الشفيع التأجيل بالثمن أمهلو الحاكم إجماعا )ىػ( ثبلثة أياـ أك أكثر على ما يراه

 (.1خب عز ( جوازىا إلى شهر")
 كعلى ما جاء في )البحر(؛ فأمامنا ركايتين لئلماـ الهادم؛ كاآلتي:

الركاية األكلى: إذا طلب الشفيع اإلمهاؿ في الثمن؛ فتكوف المهلة ثبلثة أياـ أك أكثر على ما 
 يراه الحاكم.

 الركاية األخرل: يجوز أف تكوف المهلة إلى شهر.
مسألة بهذا التباين؛ لم يذكرىا اإلماماف الهاركنياف، كلم أجدىا أيضان كما ساقها صاحب كىذه ال

 )البحر(؛ بل لم أجد ىناؾ اختبلفان ييذكر في قدر ىذه المهلة الزمنية، كذلك لآلتي:



أكالن: المهلة المبينة في )األحكاـ( ىي ثبلثة أياـ، كقد تزيد على حسب ما يراه الحاكم؛ ككاف 
تي: "كيؤجل لصاحب الشفعة بالثمن ثبلثان... كفي تأخير الثمن على البائع الضرر، اذا  النص كاآل

 (.2كاف اكثر من ثبلث، اال أف يرل ذلك الحاكم")
ثانيان: المهلة المبينة في )المنتخب( تكوف بحسب حاؿ الشفيع كالبائع؛ فقد تكوف يومان أك 

ا في )المنتخب( كما يأتي: "كأما أنا فقولي: ثبلثة أياـ، كقد تزيد إلى عشرة أياـ فقط، ككاف ىذ
إنَّو يىنظر الحاكم للشفعة على قدر الصبلح كما يمكنو، إف كاف مؤسران يمكنو في يـو لم يؤجل 

 (.3أكثر من يومو، كإف كاف يمكنو في ثبلثة أياـ أيجِّل ثبلثان، ككذلك خمسان كعشران" )
__________ 

 (.4/13شفعة، فصل: في أحكاـ تلحق بما مر: )( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: ال1)
 (.2/120( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الشفعة، باب: القوؿ في الشفعة أيضان: )2)
 (.228( انظر: )المنتخب(: )3)
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ثالثان: مدة الشهر التي نقلها اإلماـ ابن المرتضى؛ جاءت في )المنتخب(، كلكنها جاءت في 
ماـ زيد كأىل البيت؛ فقاؿ: "كسألتو عن الرجل يشترم الضيعة أك الدار ثيمَّ معرض الركاية عن اإل

يطالبو الشفيع بشفعتو فيستحقها، كم يؤجل في جميع الثمن؟. قاؿ: قد ذكر عن زيد ابن علي 
 (.1عليو السبلـ كغيره من أىل البيت في ذلك: أف أكثر ذلك شهر" )

م، كإنما ركاية كقوؿه كاحد؛ كليس ىناؾ أكثر إثباتان كبالتالي؛ فليست ىناؾ ركايتين لئلماـ الهاد
من قولو في )المنتخب( بعد نقلو الركاية عن آؿ البيت "كأما أنا فقولي"، كذلك جلي في أنو قد 

 خالف اإلماـ زيد كآؿ البيت في تمديد فترة اإلمهاؿ إلى شهر، كاهلل أعلم.
 المطلب الرابع تعجيل الشفيع الثمن المؤجل

بائع العين لمشترم، كأجٌلو في الثمن، ثم جاء الشفيع ييطالب بالعين؛ فهل يستفيد من إذا باع ال
 اإلمهاؿ الذم حصل عليو المشترم؟

صاحب )شرح التجريد( ذكر جوابان كاحدان عن اإلماـ الهادم، كىو أف الشفيع يستفيد من 
ه الشفيع المنحة التي تلقاىا المشترم؛ فقاؿ: "فإف اشترل المشترم بثمن مؤجل؛ أخذ

 (.2مؤجبلن")
كأما صاحب )التحرير( كصاحب )البحر(؛ فقد نقبل ركايتين لئلماـ الهادم في ىذا الشأف،  

 كاآلتي:



الركاية األكؿ: عدـ استفادة الشفيع من رخصة تأجيل الثمن التي تمت بعقد بين البائع 
 كالمشترم، كعليو دفع الثمن معجبلن.

 (.3األحناؼ، كالمفهـو من مذىب اإلمامية)كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب كمذىب 
 كالركاية األخرل: استفادة الشفيع من ىذا التأجيل.

 (.4كىذا القوؿ ىو مذىب الحنابلة كالظاىرية)
__________ 

 (.228( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.4/150( انظر: )شرح التجريد(: )2)
(، ك)الركضة البهية(: 5/24(، ك)بدائع الصنائع(: )3/49( انظر: )التاج المذىب(: )3)
(4/399.) 
 (.4/345(: )1601(، ك)المحلى(، مسألة )5/202( انظر: )المغني البن قدامة(: )4)
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ككاف نص ما جاء في )التحرير(: "كإذا اشترل رجله شيئان لغيره فيو شفعة بثمن مؤجل، كطالب 
 (.1ثمنو مؤجبلن")الشفيع بالشفعة لزمو ثمنو معجبلن، كقاؿ في )الفنوف(: عليو 

كأما النص الوارد في )البحر(؛ فهو: ")خب(: كعلى الشفيع تعجيل الثمن المؤجل؛ إذ ملكو 
مبتدأ فبل تأجيل إال بشرط متجدد كالمشترم، )قهػ(: بل يلزمو على الوجو الذم لـز المشترم؛ 

 (.2إذ ىو كالوكيل لو فاستويا" )
 جد أف:كبالعودة لما جاء في )المنتخب( ك)الفنوف(؛ ن

جاء في )المنتخب( عدـ استفادة الشفيع من مهلة المشترم؛ فقاؿ: "قلت: فإف البائع باع  -
بتأخير إلى أجل؛ فجاء الشفيع فاستحقها بشفعتو، ىل للشفيع أف يأخذىا بالتأخير إلى األجل 

ده أـ عليو أف يحضر الثمن في كقت ما استحقها؟.قاؿ: إف كاف شراؤىا بالتأخير لمعنى زيادة زا
فيها؛ أخذىا المستحق بالشفعة إلى األجل؛ ألنَّو قد دخل عليو في الزيادة ما دخل على األكؿ، 
.... كإف كاف اشتراىا بما تسول في ذلك الوقت، كلم يكن في الثمن زيادة؛ أخذىا المستحق 

 (.3كنقد الثمن؛ ألف التأخير إحساف لؤلكؿ ال يجب لآلخر" )
شفيع من منحة المشترم؛ حيث قاؿ: "فإف كاف البائع باع ىذه كجاء في )الفنوف( استفادة ال -

الدار، كعقد ىو كالمشترم عقدة البيع على خمسين نقدان، كخمسين إلى أجل؛ فعلى الشفيع 
دفع خمسين؛ فلو أجل الخمسين الثانية إلى محل كقتها، كيقبض الدار إذا دفعها، كإف كاف إنما 



ؿ المشترم للبائع بعد ذلك: أخرني بكذا ككذا دينار؛ عقد عقدة البيع على مائة دينار ثم قا
 (.4ففعل، فهذا إحسافه منو إليو كعلى الشفيع أف يدفع جميع الماؿ" )

__________ 
 (.242( انظر: )التحرير(: )1)
 (.4/15( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشفعة، فصل: في كيفية أخذ المبيع بالشفعة: )2)
 (.227( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.443( انظر: )الفنوف(، مسألة في الشفعة: )4)
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كربما تكوف حجة ما جاء في )المنتخب( من الحكم بعد استفادة الشفيع من رخصة تأجيل 
الثمن الممنوحة للمشترم بموجب العقد؛ ىو ما نص عليو في نفس المسألة من أف التأخير كاف 

 إحسانان كخاصان بالمشترم.
جاء في )الفنوف( فربما كانت علتو: أف الشفيع يصير أكلى بالعقد من المشترم كأما حجة ما 

على جميع الوجوه بما فيها خيار الرؤية كخيار رد العيب، كىو ما سنبينو في المطلب التالي إف 
 شاء اهلل، كاهلل أعلم.

 المطلب الخامس الخيار للشفيع
ف لئلماـ الهادم حكمين فيما يخص خيار كتب اإلماـ ابن المرتضى في كتابو )البحر الزخار( أ

الشفيع بالرؤية أك الرد بالعيب؛ فقاؿ: ")ىػ( كعن )ـ( كإذا أخذه الشفيع فلو خيار المشترم؛ إذ 
ينتقل إليو كل ما يستحقو )خب( كعن )ـ(: ال؛ إذ ىو ميلك مبتدأ؛ فبل يثبت فيو خيار إال 

 (.1بشرط" )
 ئلماـ الهادم، كىما:كعلى ما جاء في )البحر(؛ فلدينا قولين ل

 القوؿ األكؿ: للشفيع كافة الخيارات التي استحقها المشترم.
 القوؿ اآلخر: ليس للشفيع أم خيار مالم يشترط عليو مع البائع.

كىذه المسألة فيما أعلم تطرؽ إليها اإلماـ أبو طالب كالمؤيد باهلل بصورة مغايرة لكل منهما؛ 
ع حق خيار الرؤية ككذا خيار الرد بالعيب مثلما ىو حيث بٌين اإلماـ أبو طالب أف للشفي

 (.2للمشترم؛ فقاؿ: "للشفيع من خيار الرؤية فيما أخذ، كمن الرد بالعيب مثل ما للمشترم")
كأما اإلماـ المؤيد باهلل فقد أكضح أف ليس للشفيع خيار العيب؛ حيث قاؿ: "كما أنو لو كاف بو 

 (.3عيب؛ كاف للشفيع أف يرضى بو كيأخذه" )



__________ 
 (.4/11( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشفعة، فصل: في أحكاـ تلحق بما مر: )1)
 (.244( انظر: )التحرير(: )2)
 (.4/141( انظر: )شرح التجريد(: )3)
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كلكني لم أجد ما ييظهر ىذا الخبلؼ بين )األحكاـ( ك)المنتخب(، كأعتقد أف منهج اإلماـ 
ى قياس الشفعة على البيع؛ باعتبار أف الشفيع في حكم المشترم، كبالتالي الهادم يذىب إل

 (، كاهلل أعلم.1يثبت لو حق الخيار، كىو ما أشار إليو اإلماـ أبو طالب، كىو اختيار المذىب)
 المطلب السادس مماطلة الشفيع للمشترم

 ؟إذا غاب الشفيع كلم يقم بسداد ثمن العين؛ فهل تسقط شفعتو أـ ال تسقط
قاؿ اإلماماف الهاكرنياف بأف لئلماـ الهادم جوابين مختلفين على ىذا السؤاؿ؛ كذلك على 

 النحو اآلتي:
قاؿ اإلماـ ابو طالب:"كإذا طالب الشفيع المشترم بالشفعة فقاؿ لو المشترم: احضر الثمن 

رط في ألسلم إليك المبيع، فغاب كلم يحمل الثمن كاف على شفعتو. كقاؿ في )الفنوف(: إذا ف
 (.2إحضار الثمن بطلت شفعتو كلم يىحيٌد في ذلك حدان" )

كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "كإذا طلب الشفيع الشفعة؛ فقاؿ لو المشترم: إحمل الثمن؛ فمضى 
كلم يعد؛ يكوف على شفعتو متى عاد، كالمشترم يطالبو عند الحاكم .... كذكر يحيى بن 

 (.3لم يحده بشهر")الحسين في )الفنوف( نحو ىذا القوؿ، ك 
كىذا أيضان ما ساقو صاحب )البحر(؛ فقاؿ: ")خب( كلو قاؿ المشترم للشفيع حين طلبها 

أحضر الثمن ألسلم المبيع ، فغاب كلم يحضره لم تبطل شفعتو ، إذ قد تقررت بالطلب ككمطل 
 (.4المشترم )الفنوف فو( بل تبطل إلضراره بالمشترم")

 ماـ الهادم حكمين مختلفين كاآلتي:كمن خبلؿ ما نقلو األئمة فلئل
 الحكم األكؿ: أف الشفعة تسقط على الشفيع بغيابو.
 الحكم اآلخر: أف الشفعة تبقى للشفيع، كلو غاب.

 كبمراجعة ما جاء عن اإلماـ الهادم في كتبو؛ نجد اآلتي:
__________ 

 (.400، 2/399( انظر: )التاج المذىب(: )1)



 (.244( انظر: )التحرير(: )2)
 (.4/145( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.4/24( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الشفعة، فصل: فيما يبطل الشفعة كما ال : )4)
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مذىب اإلماـ الهادم في )المنتخب( إلى أنو إذا طالب الشفيع المشترم بالشفعة؛ فقاؿ لو  -
شفعتو؛ إذ قاؿ: "قلت: فإنو علم  المشترم: احضر الثمن، فغاب كلم يحمل الثمن؛ كاف على

كطلب الشفعة من المشترم، فقاؿ لو المشترم: أعطني الثمن، فمضى كلم يعد إليو يومان أك 
يومين، ىل تبطل شفعتو؟.قاؿ: ال. قلت: كًلمى؟.قاؿ: ألف المشترم ينبغي لو إذا اشترل شفعة 

عان؟.قاؿ: فصاحب لرجل كطلب المستشفع شفعتو أف يطالبو بالثمن. قلت: فإف سكتا جمي
الشفعة على شفعتو؛ ألف المشترم قد صار مثل صاحب الدين الذم ينبغي لو أف يطالب بو 

 (.1حتَّى يقبضو")
بينما مذىب اإلماـ الهادم في )الفنوف( أف الشفعة باطلة؛ فقاؿ: "قلت: فإذا كاف ىو  -

ة؟.قاؿ: إذا خرج من المستشفع، كخرج من البلد، كأقاـ كقتان ثم رجع؛ فطالب المشترم بالشفع
 (.2البلد كمن لم يقبض شفعتو، كلم يدفع الثمن؛ فهذا عندنا قد أبطل شفعتو" )

كلكني ال أجد خبلفان بين الركايتين؛ فالشفعة تبطل على ما جاء في )الفنوف(؛ دفعان للضرر الذم 
فترة  قد ييصيب المشترم، كأما ما جاء في )المنتخب( فهو كاضحه جلٌي؛ حيث كاف السؤاؿ عن

الغياب ليـو أك يومين كليس أكثر، فإف زادت الفترة فالحاكم ينظر في حاؿ الشفيع كإيساره؛ 
بحيث ال يضر ذلك المشترم؛ إذ جاء في )المنتخب( في مسألة سبقت؛ ذكرناىا في ىذا 

المبحث: "إنَّو يىنظر الحاكم للشفعة على قدر الصبلح كما يمكنو، إف كاف مؤسران يمكنو في يـو 
يؤجل أكثر من يومو، كإف كاف يمكنو في ثبلثة أياـ أيجِّل ثبلثان، ككذلك خمسان كعشران، لم 

 (كاهلل أعلم.3ككذلك ينظر الحاكم أيضان للمستشفع منو، كال يؤخر ثمنو إلى كقت ما يضر بو")
__________ 

 (.231، 230( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.443( انظر: )الفنوف(. مسألة في الشفعة: )2)
 (.228( انظر: )المنتخب(: )3)
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 الفصل الثالث القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في الحدكد كالجنايات كالقضاء
 المبحث األكؿ القوؿ األكؿ كالثاني في الحدكد كالقصاص

 المطلب األكؿ فيمن سرؽ الحر
 إذا سرؽ السارؽ حران صغير السن؛ فهل تيقطع يده؟

في ىذه المسألة؛ أف ىناؾ قوالف لئلماـ الهادم؛ فقاؿ: "فإف سرؽ حران  يقوؿ اإلماـ أبو طالب
لم يكن عليو قطع، على ما نص عليو في )األحكاـ( كىو المأخوذ بو. قاؿ أبو العباس: كسواء  

كاف عليو حلي أك لم يكن في سقوط القطع عن السارؽ. كقاؿ في ركاية )المنتخب(: إذا سرؽ 
 (.1حران صغيران فعليو القطع" )

 كعلى ذلك فيتبين أف ىناؾ ركايتين لئلماـ الهادم:
 األكلى: ال قطع على من سرؽ حران؛ ألف الحر ال يصح تقويمو بماؿ.

 (.2كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالشافعية، كالحنابلة كاإلمامية)
 كاألخرل: من سرؽ حران صغيران فعليو القطع.

 (.3ية كالظاىرية)كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كمذىب المالك
 كبتأمل ما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فنجد أنو:

حكم اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى أنو ال قطع على من سرؽ الحر الصغير؛ حيث قاؿ:  -
 (.4"ك إف سرؽ حران صغيران فبل قطع عليو" )

الصغير؛ إذ قاؿ: كأما اجتهاد اإلماـ الهادم في )المنتخب(؛ فهو القطع على من سرؽ الحر  -
"كسألتو عمَّن سرؽ صبٌيان حيران لو خمس سنين إلى العشر، ىل يجب عليو القطع؟.قاؿ: نعم، 

يجب في ذلك القطع، ك ىو أكجب ما كجب فيو؛ ألنَّو قد صٌير ما جعل اهلل حٌران عبدان يجرم 
 (.5بفعل السارؽ مجرل األمواؿ" )

__________ 
 (.384( انظر: )التحرير(: )1)
(، ك)المغني البن قدامة(: 4/173(، ك)مغني المحتاج(: )7/67انظر: )بدائع الصنائع(: ) (2)
 (.9/251(، ك)الركضة البهية(: )9/96)
(، ك)التاج كاإلكليل(، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم 4/241( انظر: )التاج المذىب(: )3)

(، ك)المحلى(، 6/306ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف: )1398)2ىػ(، ط897العبدرم)ت 
 (.6/496(: )2272مسألة )

( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الحدكد، باب: القوؿ فيمن سرؽ مملوكان صغيران أك حران 4)
 (.2/255صغيران: )

 (.406( انظر: )المنتخب(: )5)
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اإلماـ المؤيد كقد ذكر ىذا الفارؽ بين الركايتين اإلماـ المؤيد باهلل كاإلماـ ابن المرتضى؛ فقاؿ 
 (.1باهلل: "كال قطع على من سرؽ الحر، كقاؿ في )المنتخب(: عليو القطع" )

ككاف النص في )البحر( كاآلتي: ")ىػ(: كال صغير؛ إذ ليس بماؿ، )خب(: ليس بمستقل، 
 (.2كيمكن تقويمو بالدية فييقطع بو" )

قولو تعالى:?كىالسَّاًرؽي  كلعل سبب إثبات اإلماـ القطع بسرقة الصغير الحر؛ يرجع إلى ظاىر
(، كما أنها زجر لهذا السارؽ لكونو صٌير ما جعل اهلل حران عبدان 3كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا? )
 (، كاهلل أعلم.4يجرم بفعلو مجرل األمواؿ)

 المطلب الثاني الجناية على المملوؾ
 من دية الحر في مذىب اإلماـ الهادم؟ إذا قتل الحر مملوكان؛ فهل يصح أف تتجاكز قيمتو أكثر

قاؿ اإلماـ المؤيد باهلل أف اإلماـ الهادم قد ريكيت عنو ركايتاف في ذلك؛ إذ قاؿ: "كفي العبد 
قيمتو بالغة ما بلغت، ككذلك إف زادت قيمتو لصناعة ييحسنها؛ إال أف تكوف الصناعة مما ال 

نتخب(: ال تيزاد قيمتو على دية يحل كالغناء كضرب المعازؼ كنحو ذلك، كقاؿ في )الم
 (.5الحر")

 كيظهر من ذلك كجود الحكمين اآلتيين:
 األكؿ: قيمة المملوؾ تكوف بالغة ما بلغت بدكف تقييد.

كىذا قوؿ اإلماـ الناصر كقوؿ أبي يوسف صاحب اإلماـ أبي حنيفة كىو مذىب المالكية 
 (.6كالشافعية كالحنابلة)

 ؾ بأكثر من دية الحر.كاآلخر: عدـ تجاكز قيمة المملو 
__________ 

 (.5/151( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.5/184( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الحدكد، باب: حد السرقة: )2)
 (.38( سورة: المائدة. اآلية: )3)
 (.406(، ك)المنتخب(: )5/152( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 (.5/179( انظر: )شرح التجريد(: )5)
ظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين، فصل: في الجناية على ( ان6)

(، ك)مغني 6/369(، ك)المدكنة الكبرل(: )7/257(، ك)بدائع الصنائع(: )5/261العبيد: )
 (.8/238(، ك)المغني البن قدامة(: )2/280المحتاج(: )
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ي طالب كأبي العباس، ككذا قوؿ أبي حنيفة كصاحبو كىذا القوؿ لئلماـ زيد كالمؤيد باهلل، كأب
 (.1محمد، كمذىب اإلمامية كاألباضية)

 كىذا ما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ كما يأتي:
في )األحكاـ( أف الحكم ىو أف على الحر قيمة المملوؾ بالغة ما بلغت من قليل أك كثير؛  -

 (.2بالغة ما بلغت من قليل أك كثير" ) فقاؿ: "كاف قتل حر عبدان؛ كانت عليو قيمة العبد
كفي )المنتخب( يمنع اإلماـ الهادم تجاكز قيمة المملوؾ بأكثر من دية الحر؛ يقوؿ: "إذا  -

قتل الحر العبد، ككاف ثمن العبد أكثر من دية الحر؛ لم يجاكز دية الحر في العبد بقتل 
 (.3الحر")

ب اإلماـ الهادم؛ حيث قاؿ: "إذا قتل حيرٌّ كقد أشار اإلماـ أبو طالب لهذا التباين في مذى
عبدان عمدان أك خطأن؛ كجب فيو قيمة العبد على القاتل، بالغة ما بلغت على ظاىر ما أطلقو في 

)األحكاـ(. ككذلك إف زادت القيمة لصناعة يحسنها، إال أف تكوف الزيادة على قيمة مثلو 
حوىا، كالذم قالو في )المنتخب( أف حصلت لصناعة يحسنها ال يحل استعمالها كالمبلىي كن

 (.4قيمتو إذا زادت على دية الحر ال يلـز القاتل أكثر من دية الحر")
ككذلك أشار اإلماـ ابن المرتضى لذلك؛ فقاؿ: ")خب(: فإف تعدت القيمة دية الحر؛ لم 

 (.5يضمن الزائد ....، )األحكاـ(: بل تضمن بالغة ما بلغت كاألمواؿ")
__________ 

انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين، فصل: في الجناية على ( 1)
(، ك)شرح 10/194(، ك)الركضة البهية(: )7/257(، ك)بدائع الصنائع(: )5/261العبيد: )
 (.15/1/74النيل(: )

قتل ( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب: القوؿ في الذمي ي2)
 (.2/301مسلما: )

 (.391( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.397( انظر: )التحرير(: )4)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين، فصل: في الجناية على 5)

 (.5/261العبيد: )
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حر؛ ىي قوؿ كحجة اإلماـ الهادم في )األحكاـ( على تجاكز قيمة المملوؾ بأكثر من دية ال
 «.تجرم جراحات العبيد على مجرل جراحات األحرار»أمير المؤمنين اإلماـ علي: 

إال أف اإلماـ المؤيد باهلل أشار إلى كجود قولين ألمير المؤمنين اإلماـ علي يؤكداف ما ذىب إليو 
اإلماـ الهادم في )المنتخب( من عدـ صحة تجاكز قيمة المملوؾ أكثر من دية الحر، كىما: 

العبد ماؿه يؤدل ثمنو، كال يكوف ثمن العبد أبدان »، كقولو: «ال يبلغ بدية عبد دية حر»قولو: 
 (.1« )أكثر من دية الحر

كقد حٌمل اإلماـ أبو العباس ركاية )األحكاـ( على ركاية )المنتخب(؛ بقولو: "ما ذيكر في 
ية الحر"، كقد رد اإلماـ )األحكاـ( تقديره أف الواجب قيمتو بالغة ما بلغت؛ ما لم يتجاكز د

 (.2المؤيد باهلل ىذا التأكيل)
كالظاىر عندم أف ما خرج بو اإلماـ أبو العباس ىو الصواب من كوف الحكم في )األحكاـ( 

كمضمونو: صحة تجاكز قيمة المملوؾ دية الحر؛ مطلق ييقيده ما جاء في )المنتخب( من عدـ 
 التجاكز، كال أجد ما يعارض ىذا التأكيل.

__________ 
(، )رأب الصدع(: 2492( أخرجو أحمد بن عيسى. أبواب من الديات، الحديث )1)
(3/1468.) 

? أخرج البيهقي عن ابن عباس قاؿ: " كإف كاف المجركح أكثر من ثمن العبد؛ فبل ييزاد عليو".  
 كتاب: الديات، باب: من قاؿ: ال تحمل العاقلة عمدان كال عبدان كال صلحان، كال اعترافان،

 (.12/182(، )السنن الكبرل(: )16829الحديث )
 (.5/179( انظر: )شرح التجريد(: )2)
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كأما بالنسبة لما احتج بو اإلماـ الهادم في )األحكاـ( من قوؿو ألمير المؤمنين اإلماـ علي 
؛ فإنو ال يخرج عما أشار إليو اإلماـ «تجرم جراحات العبيد على مجرل جراحات األحرار»

؛ حيث أف «ال يبلغ بدية عبد دية حر»ؤيد باهلل عن أمير المؤمنين اإلماـ علي من قولو: الم
المراد من كبلـ اإلماـ الهادم في )األحكاـ(: ىو بياف أف قيمة المملوؾ؛ قد تصل إلى مبالغ  

كثيرة باعتبار أف المملوؾ إنما ىو ماؿ لسيده، كاستشهد بقوؿ أمير المؤمنين االماـ علي: 
، كسكت اإلماـ الهادم عن بياف الحد األقصى لقيمتو؛ لعدـ كجود «ماؿه يؤدل ثمنوالعبد »



 المناسبة التي تستدعي بياف ذلك، كىي ما جاءت في )المنتخب(، كاهلل أعلم.
 المطلب الثالث كفارة القتل العمد

 ىل الكفارة عقوبة على القاتل عمدان بجانب عقوبة القود أك الدية؟
في )التحرير( أف اإلماـ الهادم قد ريكيت عنو ركايتين في ىذا الجانب؛  نقل اإلماـ أبو طالب

فقاؿ: "كمن قتل مؤمنان عمدان فعلى ظاىر إطبلؽ يحيى في )األحكاـ( ليس عليو إال القىوىد أك 
الدية دكف الكفَّارة، كقاؿ في )المنتخب(: تجب على العامد الكفَّارة كما تجب على الخاطئ" 

(1.) 
لمؤيد باهلل في )شرح التجريد( أيضان بوجود ركايتين لئلماـ الهادم؛ إذ قاؿ: كقاؿ اإلماـ ا

"إيجاب الكفارة في قتل العمد نيص عليو في )المنتخب(، كدؿ كبلـ )األحكاـ( على أف ال 
 (.2شيء على العامد غير القود أك الدية" )

 كمما ساقو اإلماماف الهاركنياف؛ فلئلماـ الهادم رأيين، كىما:
 : عدـ كجوب الكفارة على من قتل مؤمنان عمدان.األكؿ

كىذا القوؿ اختيار المذىب، كىو قوؿ اإلماـ زيد كالناصر، كمذىب األحناؼ كالمالكية، 
 (.3كالظاىرية)

__________ 
 (.318( انظر: )التحرير(: )1)
 (.77، 5/76( انظر: )شرح التجريد( )2)
لزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية (، ك)البحر ا4/265( انظر: )التاج المذىب(: )3)

(، ك)حاشية الدسوقي(: 2/202(، ك)بدائع الصنائع(: )260، 5/259اآلدميين: )
 (.6/6(: )2021(، ك)المحلى(، مسألة )4/286)

(1/106) 

 

 كاآلخر: كجوب الكفارة على القاتل العمد بجانب القود أك الدية.
يى بن حمزة، كىو مذىب الشافعية كاإلمامية، كركاية كىذا قوؿ اإلماـ القاسم كالمؤيد باهلل، كيح

 (.1لئلماـ أحمد)
 كبمقارنة ما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فكاف كاآلتي:

جاء في )األحكاـ( أف ليس على القاتل المتعمد كفارة؛ فقاؿ: "فما كاف عمدان ففيو القود؛  -
ىم ك القوؿ قولهم، ك ما كاف من خطأ إال أف يشاء أكلياء القتل الدية فيكوف األمر في ذلك أمر 



 (.2ففيو الدية كالكفارة" )
في )المنتخب(؛ تم فرض الكفارة على القاتل عمدان كما فيرضت على القاتل خطأن؛ يقوؿ:  -

 (.3"قاؿ: كال بد من الكفارة على كل حاؿ، قتل عمدان أك خطأن" )
: كال كفارة في العمد؛ لقولو تعالى: كقد أشار اإلماـ ابن المرتضى لهذا الفارؽ؛ حيث قاؿ: ")ىػ(

( ?  (.5( كلم يذكرىا ..... )خب(: بل تجب" )4?كيًتبى عىلىٍيكيمي الًقصىاصي
__________ 

(، 260، 5/259( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين: )1)
ل الشيعة(: (، ك)كسائ8/400(، ك)المغني البن قدامة(: )4/107ك)مغني المحتاج(: )

(29/30 ،31.) 
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب القوؿ في معنى القتل: 2)
(2/294.) 
 (.394( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.178( سورة: البقرة. اآلية: )4)
 (.260، 5/259( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين: )5)

(1/107) 

 

كعليو؛ فلعل سبب إيجاب اإلماـ الكفارة على القاتل العمد ىو قولو تعالى: ?فىًإف كىافى ًمن قػىٍوـو 
نػىهيم مِّيثىاؽه فىدً  نىكيٍم كىبػىيػٍ يىةه مُّسىلَّمىةه عىديكٍّ لَّكيٍم كىىيوى ميٍؤًمنه فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كىًإف كىافى ًمن قػىٍوـو بػىيػٍ

( فقد أكجب اهلل عز كجل الكفارة كلم يشترط في ىذين أف 1ًو كىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىة?)ًإلىى أىٍىلً 
(، 2يكوف القتل خطأن؛ فاقتضى الحكم العمـو أف تجب الكفارة في قتلهما خطأن كاف أك عمدان )

 كىو ما أرجحو لما سبق، كحيث أف القتل العمد فيو زيادة على الخطأ، كاهلل أعلم.
 الرابع كفارة قتل االبن عمدان المطلب 

إجماعان أف من قتل ابنو؛ سواءن كاف القتل عمدان أـ خطأن؛ فليس عليو القود، كلكن ىل على 
 الوالد كفارة إذا كاف القتل عمدان؟

قاؿ صاحب )البحر( فيما يخص كفارة من قتل ابنو عمدان؛ أف لئلماـ الهادم قولين في ىذه 
 (.3فارة عليو لعمده، )خب(: بل تجب لسقوط القود كالخطأ" )المسألة؛ فقاؿ: " )ىػ(: كال ك

كىذه المسألة الخاصة بكفارة قاتل ابنو عمدان لم ييشر إليها اإلماـ أبو طالب كال اإلماـ المؤيد 
اهلل عند كبلمهما عن عقوبة القاتل البنو، كتيعتبر ىذه من المسائل التي تفنن اإلماـ ابن المرتضى 



 في كضعها.
في المطلب السابق أف ذكرنا حكم الكفارة للقتل العمد، كىذه المسألة فرعية عنها؛ كقد سبق 

لذا تجنبان للتكرار؛ فنقوؿ أف اجتهاد اإلماـ الهادم في )األحكاـ( يذىب إلى أف ليس على 
(، كأما اجتهاده في )المنتخب( فييلًزـي الوالد القاتل عمدان 4الوالد القاتل العمد كفارة )

 ، كاهلل أعلم.(5بالكفارة)
__________ 

 (.92( سورة: النساء. اآلية: )1)
 (.5/77( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.5/225( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية اآلدميين: )3)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب القوؿ في معنى القتل: 4)
(2/294.) 
 (.394( انظر: )المنتخب(: )5)

(1/108) 

 

 المطلب الخامس القصاص في فقأ األعور عين الصحيح
إذا قاـ أعور العين بفقأ عين صحيح؛ فكيف يكوف القصاص عند اإلماـ الهادم في ىذه 

 الحالة. أيفقأ عين األعور بعين الصحيح أـ ال؟
ينيو، ىذا الذم نص عليو في قاؿ اإلماـ أبو طالب: "كإذا فقأ أعور عين الصحيح، فقئت ع

)األحكاـ( كىو المأخوذ بو، كفي ركاية )المنتخب( قاؿ: عين األعور بمنزلة عيني الصحيح، فبل 
 (.1تفقأ عينو بإحدل عيني الصحيح" )

كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "كلو أف أعور فقأ عين صحيح؛ فيقئت عينو، كقاؿ في )المنتخب(: 
 (.2كال تيفقأ عينو بعين الصحيح") عين األعور بمنزلة العينين،

 كبذلك؛ فلئلماـ الهادم ركايتين:
 األكلى: فقأ عين األعور بإحدل عينٌي الصحيح قصاصان.

 (.3كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالشافعية كاإلمامية)
 كاألخرل: اعتبار عين األعور بمقاـ عينين؛ فبل تيفقأ.

 (.4مذىب الحنابلة، كاألباضية)كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب ك 
 كىذا ما جاء عن اإلماـ الهادم في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ كما يأتي:



فقو اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى أنو إذا فقأ أعوره عينى الصحيح؛ فيقئت عينيو؛ إذ قاؿ:  -
ا أف "قد ركم في ذلك عن أمير المؤمنين ركايات ك لسنا نصححها، ك الذم يجب عليو عندن

(? ًٍ  (.6(" )5ييقاد؛ ألف اهلل يقوؿ : ?كىاٍلعىٍينى بًاٍلعىٍيًن
__________ 

 (.388( انظر: )التحرير(: )1)
 (.5/215( انظر: )شرح التجريد(: )2)
ىػ(بتحقيق مهدم 1403)3ىػ(، ط189( انظر: )الحجة( ، لمحمد بن الحسن الشيباني)ت 3)

(، ك)حاشية 304، 4/303ناف: )حسن الكيبلني القادرم، عالم الكتب، بيركت، لب
 (.29/178(، ك)كسائل الشيعة(: )7/315(، ك)األـ(: )4/256الدسوقي(: )

(، ك)شرح النيل(: 8/262(، ك)المغني البن قدامة(: )4/272( انظر: )التاج المذىب(: )4)
(15/1/51.) 
 (.45( سورة: المائدة. اآلية: )5)
جراحة كالجنايات، باب: القوؿ في أعور فقأ ( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الديات كال6)

 (.2/294عين صحيح: )

(1/109) 

 

كما جاء في )المنتخب( خبلؼ ما جاء في )األحكاـ(؛ ففيو أف عين األعور بمنزلة عينٌي  -
الصحيح، كبالتالي فبل تيفقأ عينو بإحدل عينٌي الصحيح؛ فقاؿ: "قلت: فإف رجبلن فقأ عين رجل 

، كفقأ عين آخر  غدان، كفقأ عين آخر بعد غد، ما الحكم في ذلك؟.قاؿ: إف اجتمعوا اليـو
جميعان في الحكم كرضوا بأف يجتمعوا فالحكم فيو كما قدمنا في الجواب األكؿ. قلت: فإف 

األكؿ ػ من الثبلثة الذين فقئت أعينهم ػ قاؿ: أنا أكؿ من فقئت عينو، كأنا أريد أف أفقأ عينو كما 
ك دكف االثنين؟.قاؿ: نعم؛ ألنَّو األكؿ، كالرجل الذم فقأ عينو فلو فقأ عيني، ىل يجب لو ذل

عيناف، فلذلك ألزمناه لؤلكؿ يفقأ عينو. قلت: فإف األكؿ فقأ عينو، ثيمَّ أتى الثاني الذم فقئت 
عينو فقاؿ: أنا أيضان أريد أف أفقأ عينو األخرل؛ ألني الثاني، ىل يحكم لو بذلك؟.قاؿ: ال. 

أيضان قد فقئت عينو قبل الثالث؟.قاؿ: ألنَّو لما بدر الحكم بالعين الواحدة قلت: كًلمى، كىو 
فقئت كصار الرجل أعور لم أكجب للثاني فقء العين؛ ألف عين األعور بصره كلو، كىي بمنزلة 

 (.1عينين" )
كلعل سبب اجتهاد اإلماـ بعدـ فقأ عين األعور بعين الصحيح الواحدة؛ يرجع إلى جوابو في 



سؤاؿ أنو إذا بقيت عينو بقيت لو عين ينظر بها، فإذا فيقئت عين األعور؛ صار أعمى معرض ال
 (، كاهلل أعلم.2ال ينظر شيئا فأقامها بمنزلة العينين)

__________ 
 (.397( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.5/216( انظر: )شرح التجريد(: )2)
ييرل من الضربة. انظر:  ( ىي كما بينها اإلماـ الهادم : التي تضح عن العظم حتى3)

 (.386)المنتخب(: )

(1/110) 

 

 المبحث الثاني القوؿ األكؿ كالثاني في الديات
 المطلب األكؿ فيمن يلـز األرش دكف الموضحة

 (؟1(. أيكوف على الجاني أـ على عاقلتو)3أرش ما دكف الموضحة)
؛ إذ جاء: "تعقل العاقلة جاء في )األحكاـ( أف أرش ما دكف الموضحة يلـز الجاني دكف العاقلة

 (.2ما كاف من الجراح خمسان من اإلبل فصاعدان: مثل السن ك الموضحة فما فوقها")
كفي )المنتخب( أف أرش ما دكف الموضحة يلـز العاقلة؛ حيث قاؿ: "قلت: فما الذم يعقل 

معترفان، كىو العاقلة، كما الذم ال يعقل؟.قاؿ: ال تعقل العاقلة عبدان كال عمدان كال صلحان كال 
الذم يعترؼ على نفسو بالقتل كتعقل العاقلة كل ما كاف بعد ىذه األربعة. قلت: ككذلك كل ما  
كاف دكف السن، ىل تعقلو العاقلة؟.قاؿ: نعم، قد كفيتك أف العاقلة تعقل كل ما كاف غير ىذه 

 (.3األربع قٌل أك كثر" )
 م، كىما:كعلى ما جاء في الجامعين؛ فهناؾ قولين لئلماـ الهاد

 األكؿ: أرش ما دكف الموضحة على الجاني، كال يلـز عاقلتو.
كىذا قوؿ اإلماـ زيد كالمؤيد باهلل، كأبي طالب، كىو اختيار المذىب كمذىب الشافعية 

 (.4كاإلمامية)
كاآلخر: العاقلة ال تتحمل الدية فيما كاف عمدان أك اعترافان أك صلحان أك عبدان، كغير ىؤالء فإنو 

 ، كمنو أرش ما دكف الموضحة.يلزمها
 (.5كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالحنابلة كاألباضية، كالظاىرية)

 كىذا الفارؽ بين الركايتني؛ قد ساقو كبلن من:
__________ 



( العاقلة: ىي عصبة الرجل، كىم القرابة من ًقبل األب الذين ييعطوف دية من قتلو خطأ. 1)
 (.446،447ختار الصحاح(: )انظر: مادة:عقل، )م

( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب: القوؿ فيما تغـر فيو 2)
 (.2/309العاقلة: )

 (.384( انظر: )المنتخب(: )3)
(، ك)البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية 4/343( انظر: )التاج المذىب(: )4)

(، ك)كسائل الشيعة(: 7/326(، ك)األـ(: )5/255جناية الخطأ: )اآلدميين، فصل: في حكم 
(29/394.) 
(، ك)المغني البن قدامة(: 17/366(، ك)التمهيد(: )7/255( انظر: )بدائع الصنائع(: )5)
(: 2140(، ك)المحلى(، مسألة )138، 137، 15/1/133(، ك)شرح النيل(: )8/299)
(6/225.) 

(1/111) 

 

ذ قاؿ: "كأرش ما دكف الموضحة يلزمو دكف العاقلة، ىذا الذم نص عليو اإلماـ أبو طالب؛ إ -
: إنو يلـز -فيما دكف الموضحة  -في )األحكاـ( كىو المأخوذ بو. كقاؿ في ركاية )المنتخب(

 (.1العاقلة" )
اإلماـ المؤيد باهلل؛ فقاؿ: "ككذلك إذا كانت الجناية دكف الموضحة؛ كانت ديتها في خاصة  -

 (.2... كقاؿ في )المنتخب(: تلـز العاقلة ديتها دكف الموضحة" )ماؿ الجاني
اإلماـ ابن المرتضى؛ يقوؿ: " )ىػ(: كال تحمل العاقلة من األرش إال الموضحة فصاعدان لشبو  -

 (.3ما دكنها باألمواؿ؛ إذ ال قسامة فيها كال كفارة، )خب(: بل تحمل كل أرش كإف قل" )
دكف الموضحة على عاقلة الجاني دكف الجاني نفسو؛ قياسان  كلعل سبب تحميل اإلماـ أرش ما

على أف ما يتعلق باألمواؿ ال تتحملو العاقلة؛ قل أك كثر؛ فوجب أف تتحمل العاقلة ما يتعلق 
 (، كاهلل أعلم.4بالنفس قل أك كثر لحرمتها)

 المطلب الثاني دية السن إذا اسودت
 ها عند اإلماـ الهادم؟إذا ضيربت السن؛ فاسودت، فكيف تكوف الدية في

جاء في )التحرير(أف: "كالسن إذا ضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نصف 
عشر الدية، فإف انكسرت ففيها حكومة، ىذا الذم نص عليو في )األحكاـ(. كقاؿ في ركاية 

 (.6(" )5)المنتخب(: إذا اسودت السن ففيها حكومة)



 ـ الهادم، كىما:كبالتالي، فأمامنا اجتهادين لئلما
االجتهاد األكؿ: دية السن إذا ضيربت فاسودت فهي في حكم الساقطة؛ يجب فيها نصف 

 عشر الدية، كتجب الحكومة متى ما انكسرت.
__________ 

 (.393( انظر: )التحرير(: )1)
 (.5/189( انظر: )شرح التجريد(: )2)
اآلدميين، فصل: في حكم جناية ( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الجنايات، باب: جناية 3)

 (.5/255الخطأ: )
 (.5/190( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 ( أم شيء غير محدد.5)
 (.395( انظر: )التحرير(: )6)

(1/112) 

 

كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية كقوؿ للشافعية كركاية عن اإلماـ أحمد، كىو مذىب 
 (.1اإلمامية كالظاىرية)

 خر: كجوب الحكومة في السن التي ضيربت فاسودت، كبقي نفعها.كاالجتهاد اآل
 (.2كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كقوؿ للشافعية كىو المختار في مذىب الحنابلة)

كنقل ىذا االختبلؼ في ىذه المسألة اإلماـ المؤيد باهلل؛ فقاؿ: "كإذا اسودت السن؛ ففيها ما 
ففيها حكومة على قدر ما نقص منها. قاؿ في  في الساقطة: نصف عشر الدية؛ فإف انكسرت

 (.3)المنتخب(: إذا اسودت السن ففيها حكومة" )
 كبمقارنة ما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ نجد اآلتي:

السن في حكم الساقطة في ركاية )األحكاـ(؛ إذ قاؿ: "إذ اسودت السن فهي كالساقطة، ك  -
انكسرت ففيها حكومة على قدر ما ينقص منها" حكمها كحكمها، فيها: خمس من اإلبل، فإف 

(4.) 
السن تجب فيها الحكومة في ركاية )المنتخب(؛ حيث قاؿ: "قلت: فإذا اسودت؟؛ قاؿ:  -

 (.5ففيها حكومة" )
__________ 

(، ك)المهذب(، 4/279(، ك)حاشية الدسوقي(: )6/583( انظر: )حاشية ابن عابدين(: )1)



(، ك)المغني البن 2/205يرازم، دار الفكر، بيركت، لبناف: )إلبراىيم بن علي بن يوسف الش
(: 2043(، ك)المحلى(، مسألة )298، 29/297(، ك)كسائل الشيعة(: )8/356قدامة(: )

(6/98.) 
(، ك)المغني البن قدامة(: 2/205(، ك)المهذب(: )4/329( انظر: )التاج المذىب(: )2)
(8/356.) 
 (.5/169( انظر: )شرح التجريد(: )3)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب: القوؿ في الظفر 4)

 (.2/294كالسن إذا أسودا: )
 (.385( انظر: )المنتخب(: )5)

(1/113) 

 

كبالتالي فنرل أننا أماـ قولين مختلفين في أرش السن المسودة بالضر، كقد جمع اإلماـ المؤيد 
يينظر في أمر السن التي ال بد أف يكوف جمالها قد ذىب؛ فإف ذىبت باهلل بين القولين في أنو 

منافع السن عندما اسودت؛ فيجب أف تكوف في حكم الساقطة، ككجب تماـ الدية، كإف كاف 
ذىب الجماؿ دكف المنافع ففيها الحكومة على قدر ما ذىب، فإف ذىب ثلث السن ففيها 

 (، كاهلل أعلم.1ثلث ديتها كىكذا)
 ثالث كيف تؤخذ دية الموضحةالمطلب ال

 إذا كجبت الدية في النفس كما دكنها كالموضحة؛ فيكف تؤخذ حينئذ؟
رأم اإلماـ المؤيد باهلل أف لئلماـ الهادم قولين في كيفية أخذ دية الموضحة؛ فقاؿ: "كقاؿ في 
)المنتخب(: في الموضحة كالسن خمس من اإلبل: جذعة كحقة، كبنت لبوف كبنت مخاض، 

اض، كقاؿ فيو كفي األصبع عشر من اإلبل: جذعتاف كحقتاف، كبنتا لبوف كبنتا مخاض، كابن مخ
 (.2كابنا مخاض، كقاؿ في )األحكاـ(: تؤخذ دية الموضحة فصاعدان أرباعان" )

 كعلى ما جاء في )شرح التجريد(؛ فنحن بصدد قولين لئلماـ الهادم، كىما:
النفس في الموضحة كالسن كاألصبع يكوف القوؿ األكؿ: الكيفية في أخذ الدية فيما دكف 

 أرباعان.
 (.3كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب)

القوؿ اآلخر: الكيفية في أخذ الدية فيما دكف النفس في الموضحة كالسن يكوف أخماسان، كفي 
 األصبع عشران.



 .(4كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالشافعية كالحنابلة، كاإلمامية كاألباضية)
 كبالرجوع لما جاء في الجامعين؛ نجد اآلتي:

__________ 
 (.5/169( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.5/185( انظر: )شرح التجريد(: )2)
 (.4/323( انظر: )التاج المذىب(: )3)
(، ك)التمهيد(: 6/547(، ك)حاشية ابن عابدين(: )4/323( انظر: )التاج المذىب(: )4)
(، ك)شرح النيل(: 10/270(، ك)الركضة البهية(: )4/58اج(: )(، ك)مغني المحت17/382)
(15/1/36.) 

(1/114) 

 

رأم اإلماـ الهادم في )األحكاـ(؛ أف الدية في النفس كما دكنها؛ تؤخذ أرباعان: فربع جذاع  -
كربع حقاؽ كربع بنات لبوف كربع بنات مخاض؛ قاؿ: "تؤخذ الدية أرباعان في النفس كما دكنها 

( كربع حقاؽ، كربع بنات لبوف، كربع بنات 1ت الموضحة فصاعدان: ربع جذاع)من الديا
 (.3(" )2مخاض)

كأما في )المنتخب(؛ فالدية تؤخذ في الموضحة كفي السن أخماسان: جذعة كحقة كابنة لبوف  -
كابنة مخاض كابن مخاض، كفي األصبع عشر من اإلبل: جذعتاف كحقتاف كابنتا لبوف كابنتا 

مخاض؛ يقوؿ: "قلت: فما تقوؿ في األصابع من اليدين كالرجلين؟.قاؿ: كلها مخاض كابنا 
سواء، في كل إصبع عشر من اإلبل". كقاؿ: "قلت: فكم في كل سن؟؛ قاؿ: خمس من 

 (.4اإلبل". كقاؿ: "في الموضحة خمس من اإلبل" )
 -الموضحة  كقد أشار اإلماـ أبو طالب لهذه التباين بين الركايتين؛ حيث يقوؿ: "تؤخذ دية

أرباعان، كما نص عليو في )األحكاـ(، كفي ركاية )المنتخب( قاؿ: في الموضحة  -فصاعدان 
كفي السن خمس من اإلبل، جذعة كحقة كابنة لبوف كابنة مخاض كابن مخاض، كفي األصبع 

 (.5عشر من اإلبل، جذعتاف كحقتاف كابنتا لبوف كابنتا مخاض كابنا مخاض" )
__________ 

ذعة: ىي كلد الشاة في السنة الثانيةػ ككلد البقرة في السنة الثالثة، كفي اإلبل في السنة ( الج1)
 (.97الخامسة. انظر: مادة:جذع، )مختار الصحاح(: )

( ابنة مخاض: ىي ما استكملت الحوؿ كدخلت في السنة الثانية. انظر: مادة:مخض، 2)



 (.618، 617)مختار الصحاح(: )
اـ(، كتاب: الديات كالجراحة كالجنايات، باب: القوؿ في الدية. كيف ( انظر: )جامع األحك3)

 (.2/290تؤخذ؟: )
 (.386، 385( انظر: )المنتخب(: )4)
 (.401( انظر: )التحرير(: )5)

(1/115) 

 

كلعل سبب ذىاب اإلماـ في الكيفية التي تؤخذ بها الدية في الموضحة كالسن كاألصبع إلى 
تخب(؛ يرجع إلى أنو ال يحتاج إذا كانت أخماسان أف يشترؾ األخماس كاألعشار في )المن

المعطي كالميعطى في شيء منو، بينما يجب االشتراؾ إذا كانت أرباعان؛ ألف الخمس كالعشر 
 (، كىو ما أيرجحو، كاهلل أعلم.1ليس لهما ربع صحيح؛ فكاف ذلك أسلم من المشاركة)

 المبحث الثالث القوؿ األكؿ كالثاني في القضاء
 المطلب األكؿ تنصيب السلطاف الجائر القاضي كالحاكم

 ىل ييشترط في كالية االضي أف يكوف الحاكم عادالن؟
يقوؿ اإلماـ ابن المرتضى أف مذىب اإلماـ الهادم في تولية السلطاف الجائر للقاضي كالحاكم؛ 

الوالية، كلكنو فيو رأيين مختلفين؛ حيث أشار إلى أف اإلماـ الهادم في )األحكاـ( لم يجز ىذه 
أجازىا في )المنتخب(؛ فقاؿ: " )ىق(: كال تصح تولية من سلطاف جائر؛ إذ ال كالية لو، 

 (.2)خب(: تجوز" )
 كبالتالي؛ فلئلماـ الهادم ركايتين:

 األكؿ: تصح كالية القاضي من حاكم جائر.
 اآلخر: عدـ صحة تولية القاضي من حاكم جائر.

مامين أبو طالب كالمؤيد باهلل؛ غير أف اإلماـ المؤيد باهلل لم كىذه المسألة قد أشار إليها اإل
(؛ بينما أشار اإلماـ أبو طالب لهذه المسألة بشيء من 3ييشر لوجود خبلؼ بين الركايتين)

البياف؛ يقوؿ: "قاؿ يحيى في )األحكاـ(: كالبغاة ييقر من أحكامهم ما كافق الحق، كينقض ما  
خرج على ىذا، كعلى مسألة أخرل قد ذكرىا في )المنتخب(: كاف باطبلن، كًمٍن أصحابنا من 

 (.4تجويز تولي القضاء من جهة الظلمة، كىذا تخريج غير صحيح عندنا" )
__________ 

 (.8/296( انظر: )المغني البن قدامة(: )1)



( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: القضاء كالحكم، فصل: كعلى اإلماـ نصب الحكاـ: 2)
(5/117.) 
 (.6/74، 5/245انظر: )شرح التجريد(: ) (3)
 (.368، 367( انظر: )التحرير(: )4)

(1/116) 

 

كلكني ال أجد خبلفان بين ركايتٌي )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فكبلىما تجيزاف حكم الباغي إذا 
كافق الحق، كبطبلف غيره، كال داعي للتخريج من ىذه الركايات بشيء ليس في منهج اإلماـ 

آؿ البيت كما قاؿ اإلماـ أبو طالب، فقد قاؿ اإلماـ الهادم في )األحكاـ(: "ييقر الهادم كال 
من حكمهم ك يثبت ما كاف حقان، ك ييدفع ما كاف باطبلن، ك إنما أثبتنا ما كاف من حكمهم موافقان 

 (.1للحق؛ ألنو حق، ك ما كاف حقان فهو حكم اهلل ال حكم الحاكم بو" )
و عن رجل مات كلو كلد كبار كصغار، كلم يوص إلى أحدو، ككاف كقاؿ في )المنتخب(: "كسألت

في البلد سلطاف من سبلطين الظلمة، فولَّى بعض الولد الكبار أمر الولد الصغار، ككتب لو 
بذلك السلطاف كتابان بالوالية؛ فباع الوليُّ على الولد الصغار جميع ما لهم أك بعضو كلم يكن 

الولد الصغار طالبوا أخاىم بميراثهم من أبيهم؛ فقاؿ: قد  على أبيهم دين معركؼ؛ فلما كبر
كالَّني السُّلطاف أمركم، كبعت الذم لكم كأنفقتو عليكم كقضيت بعضو.... قاؿ: إف كاف باع 

، كال لحاجة من ضركرةو ميلحَّةو بالصبياف فبيعو فاسده مردكده على  ىذا الولي لغير دينو الزـو
ثة البائع بالثمن، كإف كاف الولي باع بدين كاجب أك فقر من الصبياف، كيرجع المشترم على كر 

 ( كاهلل أعلم.2الصبياف الـز فبيعو جائز إذا كاف باعو بحسن نظر لهم كإصبلح ألمرىم" )
__________ 

( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: السير، باب: القوؿ فيما حكم بو أىل البغي في جوائزىم 1)
 (.2/497كقطائعهم: )

 (.347، 346ظر: )المنتخب(: )( ان2)

(1/117) 

 

 المطلب الثاني تعدد اإلقرار
ما حكم من ادعى على آخر بعشرين ديناران، كأتى بشاىدين؛ يشهد كل كاحدو منهما على إقرار 



 المدعى عليو بعشرة دنانير. فكم يستحق المدعي؟
نقلو اإلماـ أبو طالب؛ اختلفت الركايات عن اإلماـ الهادم في مقدار ما يستحقو المدعي؛ فيما 

فقاؿ: "كإذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناران، كأتى بشاىدين يشهداف على إقراره بعشرة 
دنانير، كبشاىدين آخرين يشهداف على إقراره بعشرة دنانير في مكاف غير المكاف الذم أقر فيو 

الفنوف(: يكوف ذلك أكالن، ثبت للمدعي عشركف ديناران، ىكذا في ركاية )المنتخب(. كقاؿ في )
 (.1ماالن كاحدان، إال أف يقيم المدعي البينة أف كل كاحد منهما غير اآلخر" )

 كعليو؛ فأننا أماـ مذىبين لئلماـ الهادم:
األكؿ: إذا ادعى المدعي بمبلغ كأتى بشاىدين يشهدكف على إقرار المدعى عليو بمقدار نصف 

قرار المدعي عليو بمقدار نصف المدعى المدعى بو في موضع، كآتى بشاىدين آخرين على إ
 بو في موضع آخر؛ فقد كجب للمدعي المبلغ المدعى بو كامبلن.

 (.2كىذا قوؿ اإلماـ أبي العباس كىو اختيار المذىب، كمذىب األباضية)
كاآلخر: أنو في تلك الحالة يجب على المدعى عليو مقدار نصف المبلغ المدعى بو؛ حتى 

 ليس ىو نفس األكؿ.ييثبت أف المبلغ اآلخر 
 (.3كىذا قوؿ اإلماـ ابن حمزة )

كقد ساؽ ىذا االختبلؼ أيضان اإلماـ المؤيد باهلل؛ إذ قاؿ: "كإذا ادعى رجل على رجل عشرين 
ديناران كأتى بشاىدين يشهداف على إقراره بعشرة دنانير، كأتى بشاىدين آخرين على إقراره 

أكالن؛ كجب للمدعي عشركف ديناران، ىذه ركاية في بعشرة دنانير في غير المكاف الذم اقر فيو 
)المنتخب(، كقاؿ في )الفنوف(: يكوف ذلك عشرة كاحدة؛ إال أف ييقيم المدعي البينة أف كل 

 (.4كاحدة منهما غير صاحبتها؛ فيكوف عشرين ديناران" )
__________ 

 (.352( انظر: )التحرير(: )1)
( ، 4/92(، ك)التاج المذىب(: )5/43دات: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشها2)

 (.243، 13/2/242ك)شرح النيل(: )
 (.44، 5/43( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشهادات: )3)
 (.6/144( انظر: )شرح التجريد(: )4)

(1/118) 

 



ككذلك نجد في )البحر الزخار( ذكر ىذا الفارؽ بين )المنتخب( ك)الفنوف(؛ كفيو: ")خب(: 
ى عشرين ديناران، كشهد اثناف أنو أقر بعشرة في مكاف كذا، كآخراف بعشر منكرة في كلو ادع

غير ذلك المكاف، أك في صكين، كإف اتحد المجلس؛ لـز الكل.... )الفنوف(: بل عشرة فقط؛ 
 (.1الحتماؿ التأكيد، كاألصل البراءة" )

 كبمقارنة ما جاء في )المنتخب( ك)الفنوف(؛ نرل اآلتي:
اـ الهادم في )المنتخب( إلى استحقاؽ المدعي بذلك العشركف كاملة؛ حيث ذىب اإلم -

قاؿ: "كسألتو عن رجلين شهدا على رجل بعشرة دنانير، غير أنهما اختلفا في الموضع الذم 
شهدا فيو، فقاؿ أحدىما: أشهدني فبلف على نفسي لفبلف بعشرة دنانير في داره، كقاؿ اآلخر: 

ف بعشرة دنانير في السوؽ؟.قاؿ: ىذه شهادة صحيحة. قلت: أشهدني فبلف على نفسو لفبل
فإف الرجل أتى بشاىد آخر مع الذم شهد في الدار بالعشرة فشهد على مثل ذلك، كجاء 

 (.2بشاىد آخر على مثل ما شهد بو الذم في السوؽ؟.قاؿ: يلـز الرجل عشركف ديناران" )
دنانير فقط في تلك الحالة؛ إذ قاؿ: كفي )الفنوف( يذىب اإلماـ الهادم إلى إثبات عشرة  -

"كسألتو عن رجل شهد لو شاىداف على رجل بعشرين ديناران، ثم شهد شاىداف آخراف بعشرين، 
ثم شهد لو أيضان شاىداف بمثل ىذه العشرين. ما القوؿ في ذلك؟.قاؿ: ىذه عندم كلها شهادة 

 (.3كاحدة ال يحكم الحاكم إال بعشرة ال غيرىا" )
قوؿ أف سبب جعل اإلماـ المبلغ كامبلن باإلقرارين في )المنتخب( يرجع إلى قوؿ كبالتالي؛ فأ

المقر: "علٌي عشرة دنانير"؛ لفظه نكرة، كعند أىل اللغة أف ذكر الشيء بلفظ النكرة مرتين 
 يقتضي أنهما شيئاف كليس كذلك إذا ذيكر بلفظ المعرفة.

__________ 
 (.44، 5/43دات: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشها1)
 (.327( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.465( انظر: )الفنوف( مسألة في الشهادة: )3)

(1/119) 

 

كأما سبب جعل اإلماـ المبلغ عشرة دنانير باإلقرارين في )الفنوف( يرجع إلى كجوب الحكم 
ف تكوف ىي نفس باليقين، كالعشرة األكلى ميتيقنة، بينما العشرة الثانية مشكوؾ فيها، فييحتمل أ

العشرة األكلى، فتكوف عشرة كاحدة حتى يأتي المدعي بما ييثبت أنهما إقرارين مختلفين كأف 
 (، كىو ما أرجحو، كاهلل أعلم.1يقر المدعى عليو بأف العشرة األكلى ثمن سلعة، كالثانية قرض)



 المطلب الثالث الشهادة على المرأة
 ا، أـ ييكتفى بمعرفة صوتها؟ىل ييشترط للشهادة على المرأة رؤية كجهه

نقل اإلماـ أبو طالب لئلماـ الهادم قولين في الشهادة على المرأة؛ فقاؿ: "كال يجوز للرجل أف 
يشهد على المرأة بصوتها، حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها، كما ذكره يحيى في )المنتخب( 

 (.2حموؿ على التقدير" )من أف من شهد على امرأة بوجهها أك صوتها؛ جازت شهادتو، فإنو م
 كعلى ما سبق ذكره؛ فهناؾ قولين لئلماـ الهادم في الشهادة على المرأة، كىما:

 القوؿ األكؿ: ضركرة رؤية كجو المرأة؛ في الشهادة عليها.
 القوؿ اآلخر: االكتفاء بمعرفة صوت المرأة للشهادة عليها، كال يجب رؤية كجهها.

 دم؛ نقوؿ أنو:كبالبحث فيما جاء عن اإلماـ الها
__________ 

 (.6/145( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.349( انظر: )التحرير(: )2)

(1/120) 

 

يتجو اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى عدـ جواز شهادة الرجل على المرأة حتى يعرفها  -
 معرفة صحيحة بوجهها؛ فجاء: "كإف ادعى رجل امرأة أنها زكجتو كأنكرت المرأة سئل على

ذلك البينة كالشهود؛ فإف أتى بهم كإال لم تصح دعواه، فإف أدعى منهم موتان؛ استحلفت لو، 
كإنما سألنا الرجل الشهود؛ ألنو البد أف يحضر نكاحو شهودان يعرفوف كجهو كيفهمونو، كالمرأة 
ن ال تحضر شهودان كال يعرؼ كجهها أحد، فإف أقامت بينو على المعرفة بوجهها كاإلثبات لها حي

 (.1تدعي أنو زكجها؛ لزمو في ذلك ما يلزمها" )
إال أف اإلماـ الهادم في )المنتخب( ذىب إلى جواز الشهادة على المرأة إذا عرفها بوجو أك  -

صوت أك غير ذلك؛ حيث قاؿ: "كسألتو عن الرجل يشهد على المرأة كال ينظر إلى كجهها، ىل 
بصوتو أك غير ذلك جازت شهادتو إذا أيقن  يشهد إذا عرؼ صوتها؟.قاؿ: إذا عرفها بوجوو أك

 (.2أنَّو صوتها كما يوقن إذا رأل أنَّو كجهها" )
كقد نقل ىذا االختبلؼ بين )األحكاـ( ك)المنتخب( كبلن من اإلماـ المؤيد باهلل كاإلماـ ابن 
فةن المرتضى؛ فقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "كال يجوز للرجل أف يشهد على المرأة حتى يعرفها معر 
صحيحة بوجهها أك صوتها، قاؿ في )المنتخب(: إذا عرفها بوجوو أك صوتو أك غير ذلك؛ 

 (.3جازت شهادتو إذا تيقن" )



كقاؿ اإلماـ ابن المرتضى: " )األحكاـ(: كال تجوز الشهادة على كبلـ امرأة متجلببة، أك من 
 (.4كراء حجاب، )خب(: يجوز" )

__________ 
، كتاب: النكاح، باب: القوؿ في امرأة االبن كامرأة األب، كفي ( انظر: )جامع األحكاـ(1)

المرأة تدعي على رجل أنو زكجها كىو منكر ذلك، كفي الرجل يتزكج امرأة كيزكج إبنة إبنتها: 
(1/378.) 
 (.327( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.6/135( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.5/20) ( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشهادات:4)

(1/121) 

 

كال أعتقد بوجود خبلؼ، فكل موضوع شهادة يختلف عن غيره، فالشهادة على البيع كالشراء 
ليس كالشهادة على الزنا، كبالتالي فالبينة تكوف بحسب تقدير حصوؿ العلم كاليقين؛ إما 

اهلل بالصوت كحده في ركاية )المنتخب(، أك الوجو معو في ركاية )األحكاـ(، كغير ذلك، ك 
 أعلم.

 المطلب الرابع الشهادة على الخط
إذا عرؼ الرجل خطو، كنسي الشهادة؛ فهل تصح شهادتو بموجب تعرفو لخطو دكف تذكر 

 الشهادة؟
نص اإلماـ المؤيد باهلل في )شرح التجريد( على أف: "كإذا عرؼ الرجل خط نفسو، كنسي 

يقنها، قاؿ في )المنتخب(: يشهد الشهادة؛ لم يكن لو أف يشهد حتى يتذكر الشهادة بخطو كيت
 (.1إف أيقن بخطو" )

كبحسب ما جاء في )شرح التجريد(؛ فقد جاء عن اإلماـ الهادم في الشهادة على الخط 
 قولين؛ كما يأتي:

 األكؿ: ال تصح شهادة المرء بمجرد معرفتو لخطو؛ حتى يتذكر شهادتو.
 ادة.اآلخر: جواز الشهادة بتذكر الخط كتيقنو؛ إذا نسي الشه

كىذا الفارؽ بين الركايتين؛ لم ينص عليو اإلماـ أبو طالب؛ بل نقل ركاية ضركرة تذكر الشهادة، 
(، كلكن اإلماـ المهدم لدين اهلل أشار إلى ىذا االختبلؼ في 2كعدـ االكتفاء بمعرفة الخط)

قين )البحر(؛ فقاؿ: ")األحكاـ قين(: كال تجوز شهادتو لمعرفة خطو بها؛ إذ ال يقتضي الي



 (.3الحتماؿ التزكير ....، )خب(: تجوز" )
كقبل البدء في دراسة ما تم نقلو من التباين بين ركاية )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ ينبغي تأصيل 

 ذلك من )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ كما يأتي:
__________ 

 (.6/135( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.349( انظر: )التحرير(: )2)
ر الزخار(. كتاب: الشهادات، فصل: كمستند الشهادة في الفعل الرؤية: ( انظر: )البح3)
(5/20.) 

(1/122) 

 

جاء في )األحكاـ( فيمن نسي الشهادة ككاف قد خط شهادتو؛ أف شهادتو ال تصح حتى  -
يتذكر الشهادة عينها كيتيقنها؛ إذ جاء: "فمعناه: أف ال تشكوا فيو كال في عدده، كال في كزنو 

و؛ إذا كاف مكتوبان بخطوط الشهود؛ ذلك أدنى أف يعلم الشهود كيعرفوا إذا رأكا كال في أجل
 (.1خطوطهم؛ فيذكركا كيقفوا على ذلك كيعلموا جميع ما عليو شهدكا")

كأما في )المنتخب( فقد ذىب إلى جواز الشهادة إذا تيقن أف الخط خطة كتيقن ذلك؛  -
ادة، ما يجب عليو؟.قاؿ: إذا أيقن بخطو فجاء: "كسألتو عن الرجل يعرؼ خطو كينسى الشه

 (.2كعرفو معرفةن بينةن بالغةن شهد" )
كبتدقيق النظر؛ فقد جعل اإلماـ الهادم في )األحكاـ( الخط مجرد ذكرل للشاىد ليتيقن 

الشهادة، أما في )المنتخب( فظاىر النص يجعل تيقن الخط كفاية للشهادة، كلكني أعتقد أف 
المنتخب( متشابهين في عدـ كفاية تيقن الخط للشهادة، كإنما الخط ما جاء في )األحكاـ( ك)

كسيلة لتذكر كتيقن الشهادة؛ فإف تذكر كتيقن الشهادة؛ فليشهد؛ ما لم فبل تجوز لو الشهادة، 
 كحجتنا في ذلك أمرين:

أكالىما: ما كرد في )المنتخب( بعد ذكره لهذه المسالة في نهاية الباب من تشكيك اإلماـ 
في استقرار الشهادة؛ يقوؿ: "كسألتو عن رجلين شهدا على خطِّ رجلو في كتاب رجل؛  الهادم

شراء أك بيع أك غير ذلك، كعرؼ الشاىداف خطَّ الرجل أنَّو خطو بيده، كالرجل قد مات كىو 
ييعرؼ بالعدالة، ىل تكوف ىذه شهادة على الخط أك ينفع عند الحاكم؟.قاؿ: ال، ليست 

ادةو. قلت: كًلمى كقد عرفا خطو كعرفاه بعدالة الشهادة كتيقناه؟.قاؿ: ال الشهادة على الخط بشه
يجوز؛ ألنَّو قد يمكن أف يكوف قد نقص ذلك الكتاب أك قضى الدين أك رجع عن شهادتو 



 (.3لمعنى قد عرفو، فبل تجوز الشهادة على خط، كال يؤخذ بذلك" )
__________ 

 (.2/32) ( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: البيوع:1)
 (.327( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.330( انظر: )المنتخب(: )3)

(1/123) 

 

آخرىما: ىو ما كرد في )المنتخب( في ىذه المسألة محل البحث، كالتي ظاىرىا االكتفاء 
بتيقن الخط؛ حيث أنو بعد التدقيق في النص؛ اتضح أف اليقين كالمعرفة البينة البالغة تعود على 

ى الخط؛ فجاء: "إذا أيقن بخطو كعرفو معرفةن بينةن بالغةن شهد"؛ فكأنو يقوؿ: إذا الشهادة ال عل
 أيقن )الشهادة( بخطو، كعرؼ )أنو خطو( معرفةن بينة بالغة )يقينان بالشهادة نفسها(،كاهلل أعلم.

 المطلب الخامس رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم
 يينقض الحكم عند اإلماـ الهادم؟إذا رجع الشهود في شهادتهم بعد التنفيذ. ىل 

اإلماـ الهادم في )المنتخب( في كتاب )الشهادات( يرل أف الشهود إذا رجعوا في شهادتهم، 
ككاف الحاكم قد حكم بشهادتهم؛ فإف الحكم ينتقض برجوعهم، كال يلزمهم شيء؛ إذ جاء: 

كم لو بو فأرده "قلت: فإف رجع أحد الرجلين؟.قاؿ: يبطل الحكم، كآخذ الماؿ من الذم حي 
على صاحبو الذم حيكم عليو بو؛ ألنَّو حكم عليو بغير حقٍّ، كال أيلـز الشُّهود الماؿ كما قاؿ 
الجهَّاؿ، كألًم معنىن ألًزـي الشُّهودى الماؿى كقد شهدكا شهادةن أعدؿ من شهادتهم األكلى. على  

ا ثيمَّ رجعنا، فذلك أعدؿ كل حاؿو إف قالوا: إنا أخطأنا في الشهادة، أك قالوا: إنا اعتمدن
لشهادتهم عند توبتهم كإنابىتهم، فألـز الشهود عند ذلك ما ال يجب عليهم، كأترؾ الذم أخذ 

الماؿ بغير شهادة حقيقة فبل آخذ منو الماؿ، فيكوف ذلك ظلمان للشهود كربحان للذم أخذ 
 (.1الماؿ")

__________ 
 (.328( انظر: )المنتخب(: )1)

(1/124) 

 



اإلماـ الهادم في )المنتخب( في كتاب )الحدكد( ذىب إلى أف الشهود إذا رجعوا  غير أف
ضمنوا رأس الضرب إذا كاف المشهود عليو ضيرب أك الدية إف قيتل؛ حيث قاؿ: "قلت: فإف 

الرجل لما شهد عليو الشهود كرجمو اإلماـ حتَّى قتلو رجع كاحد من الشهود؟.قاؿ: يجلده حد 
بيل على الباقين. قلت: كًلمى كقد شهدكا ثيمَّ رجع بعضهم؟.قاؿ: أال ترل القاذؼ ثمانين، كال س

أف الثبلثة ثابتوف على شهادتهم، فؤلمِّ معنىن أيلزمهم كما قاؿ الجهاؿ الحدكد، كلم يرجعوا عن 
شهادتهم، كإنَّما أيلـز الحد مىن رجع لقذفو. قلت: فدية الرجل عليهم، أك من بيت ماؿ 

مل في ذلك؟.قاؿ: ييسأؿ الشاىد الذم رجع، ىل تعمدت قتلو المسلمين، أك كيف يع
بشهادتك، فإف قاؿ: نعم؛ قيتل بو، كإف جحد كقاؿ: لم أتعمد قتلو كلم أدر ما ينزؿ بو، كادعى 

 (.1خطأن كاف عليو ربع الضرب كربع الدية" )
الحكم لم كقد أشار اإلماـ أبو طالب لهذه المسألة؛ فقاؿ: "إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل 

يحكم الحاكم بها، سواء كانت الشهادة في األمواؿ أك في سائر الحقوؽ، أك في الجنايات 
التي يجب فيها القصاص أك األرش، فإف كاف الحاكم قد حكم بشهادتهم؛ فظاىر إطبلؽ يحيى 

في )المنتخب( يقتضي أنو ينتقض الحكم إذا رجعوا، كمر في جملة كبلمو في )المنتخب( ما 
 (.2يستدؿ بو على أف الحكم ال ينتقض" ) يمكن أف

كما أشار اإلماـ المؤيد باهلل لهذا االختبلؼ؛ إذ قاؿ: "فإف قاؿ أحدىما: رجعت عن 
شهادتي... فإف كاف قد حكم بو؛ نيقض الحكم، كلم يلـز الشهود شيئان، ىذا ركاية )المنتخب( 

ب إذا كاف المشهود عليهم ثم قاؿ في باب الحدكد: أف الشهود إذا رجعوا؛ ضمنوا رأس الضر 
ضيرب أك الدية إف قيتل، فلم ييحكم في الحكم أنو خطأ؛ لرجوع الشهود؛ فدؿ ذلك على 

 (.3رجوعو عما قاؿ في باب الشهادات من نقض الحكم لرجوع الشهود" )
__________ 

 (.415( انظر: )المنتخب(: )1)
 (.353( انظر: )التحرير(: )2)
 (.139، 6/138( انظر: )شرح التجريد(: )3)
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ككذلك جاء في )البحر( ما نصو: " ).....(: فأما بعد الحكم كالتنفيذ؛ فبل ينقض )خب(: 
 (.1ينقض، كالغـر في بيت الماؿ" )

 كعلى ذلك؛ فلدينا قولين لئلماـ الهادم، كما يأتي:



 األكؿ: ال يينقض الحكم بعد تنفيذه برجوع الشهود عن شهاتهم .
 حكم كلو بعد التنفيذ.اآلخر: يينقض ال

كبتدقيق النظر في القولين الواردين لئلماـ الهادم في كتاب )المنتخب( فيما اختاره في كتاب 
)الشهادات( من نقض الحكم برجوع الشهود، إلى عدـ نقضو كذلك في كتاب )الحدكد(، فإني 

 ال أعتقد أف بينهما ذلك الخبلؼ الذم قيل فيو، كذلك لآلتي:
األكلى كانت في الشهادة على أمواؿ، بينما في المسألة األخرل كانت في  أكالن: المسألة

الشهادة على استحقاؽ الموت حدان الرتكابو الزنا، كتم تطبيق الحد حتى مات المشهود عليو 
 رجمان، ىذا من جهة موضوع الدعول.

ى أكضح ثانيان: بالنسبة لموضوع مجازاة الشاىد عن رجوعو عن شهادتو، ففي المسألة األكل
اإلماـ الهادم أف سبب عدـ مجازاة الراجع ىو كونو شهد شهادة برجوعو أعدؿ من شهادتو 

األكلى، ككذا ال يمكن إلزاـ الشاىد بماؿو ليس عليو، كيتم ترؾ الذم أخذ الماؿ في تلك 
الحالة؛ فيكوف بالتالي ظلمان للشاىد، كربحان للذم أخذ الماؿ، كأما في المسألة األخرل فقد 

اإلماـ الهادم بأنو لو رجع أحد الشهود األربعة فبل سبيل على الثبلثة الباقين في إقامة  حكم
الحد عليهم؛ لكونهم ثابتين على شهادتهم، كأما الراجع فييسأؿ: ىل تعمد قتل المحدكد 

بشهادتو؛ فإف أجاب بنعم؛ قيتل بو، كإف ادعى الخطأ أك نحوه كاف عليو ربع الضرب كربع الدية 
(، كأما اختيار المذىب فهو عدـ بطبلف الحكم؛ إذا كاف الرجوع بعد تنفيذ الحكم؛ 2)من مالو

ما لم يكن الحكم في حدو أك قصاص ككاف في اإلمكاف الكف في المستقبل كاألرش فيما قد 
 (، كاهلل أعلم.3فعل)

__________ 
 (.5/45( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الشهادات: )1)
 (.415، 328: )( انظر: )المنتخب(2)
 (.98، 4/97( انظر: )التاج المذىب(: )3)
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 المطلب السادس البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر
ال تيعتبر ىذه المسألة بالمسألة الخبلفية الجوىرية، كلكني أحببت أيشير لها لوجود خطأ في 

 بعض النسخ من كتاب )المنتخب(.
دم كمسائلو فإنو في حاؿ النزاع؛ تيطبق قاعدة "على المدعي البينة، فبناءن على أصوؿ اإلماـ الها



كعلى المنكر اليمين"، كما قاؿ في )األحكاـ( في بعض المسائل: "البينة على من ادعى 
(، كلكن اإلمامين أبا طالب كالمؤيد باهلل، كقد أشارا لوجود خطأ في 1كاليمين على من أنكر" )

سألة إدعاء الرؽ بأف البينة على المدعي، كأما المنكر فبل بعض نسخ )المنتخب(؛ تجعل في م
يمين عليو؛ إذ قاؿ اإلماـ أبو طالب: "كقاؿ في ركاية )المنتخب(: على المدعي البينة كال يمين 
على المنكر. قاؿ السيد أبو طالب: كىذا عند أصحابنا محموؿه على غلط قد كقع في النسخة 

 (.2ذلك" ) أك على الراكم؛ ألف أصولو تمنع من
كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "كقاؿ في )المنتخب(: إذا ادعى رجله على رجلو أنو مملوكو؛ فأنكر 

المدعى عليو، كلم يكن للمدعي بينة؛ فبل يمين على المدعى عليو....، أما ما حكيناه عنو في 
من الراكم" )المنتخب( فإنو مخالف ألصولو كمسائلو، فبل كجو لو، كيجوز أف يكوف ذاؾ غلطان 

(3.) 
كبالرجوع لنسخة )المنتخب( التي بين أيدينا؛ نجد أنها قد خلت من ىذا الخطأ؛ فجاء: 

"كسألتو عن رجل ادعى على رجل أنَّو مملوؾ لو، فقاؿ لو المدعى عليو: ما كنت عبدان قط، كال 
ستحلف أعرؼ ممَّا تقوؿ شيئان؟.قاؿ: على المدعي البينة. قلت: فإف لم يكن لو بينة، ىل ي

 (.4المدعى عليو، ما ىو مملوؾ؟.قاؿ: نعم، يجب عليو اليمين" )
__________ 

( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: الدعول، باب: القوؿ في اليمين كالبينة على من تجباف: 1)
(2/188.) 
 (.334( انظر: )التحرير(: )2)
 (.6/112( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.318( انظر: )المنتخب(: )4)
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كما أف ىذه المسألة ذكرىا اإلماـ المرتضى، كلكنو لم يتوقف عندىا؛ حيث قاؿ: "كالقوؿ 
لمنكر العتق بأم كجو؛ حيث األصل الرؽ اتفاقان. "مسألة")ىػ(: كلمنكر الرؽ كلو ثبتت عليو 
اليد؛ إذ األصل حرية مجهوؿ النسب في دار اإلسبلـ، )خب(: يبين المدعى ىنا، كال يمين 

 (.1لى المنكر، كحٌملو )ـ( على غلط الناسخ؛ إذ ال كجو إلسقاط اليمين" )ع
 كبعد كل ذلك ظهر أنو ال كجود لخبلؼ في ىذا المسألة، كاهلل أعلم.

 المطلب السابع البينة على المنكر



ينقل اإلماـ الهادم في كتابو )األحكاـ( قاعدة أصولية مفادىا: " أف البينة على المدعي، 
 (.2من أنكر"؛ إذ قاؿ: "البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر" ) كاليمين على

كالمبلحظ أف اإلماـ الهادم خالف ىذه القاعدة في مسألة مطالبة كرثة المرأة الزكج بصداقها؛ 
فقاؿ: "كسألتو عن المرأة تموت عند الرجل كىي في حبالو، فييطالب كرثة المرأة الرجل 

لها عندم شيء؟.قاؿ: إذا أيثبت النكاح بينهما، كثبتت البينة أنَّها بصداقها؛ فيقوؿ الرجل: ليس 
ماتت كىي في حبالو ثبت على الزكج الصداؽ بثبات النكاح. قلت: فهل يجب على الزكج 

 البينة بالقضاء؟.قاؿ: نعم. قلت: كًلمى يجب على الزكج البينة بالقضاء كىو الجاحد؟
 (.3فوجبت عليو البينة بذلك" )قاؿ: ألنَّو يريد يذىب عن نفسو الصداؽ، 

__________ 
 (.4/388( انظر: )البحر الزخار(، كتاب: الدعاكل، فصل: في تداعي العتق: )1)
( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: الدعول، باب: القوؿ في اليمين كالبينة على من تجباف: 2)
(2/188.) 
 (.323( انظر: )المنتخب(: )3)
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ن أبو طالب كالمؤيد باهلل لهذه المسألة فيما أعلم، كقد أشار اإلماـ ابن كلم يشر اإلمامي
المرتضى لها؛ بقولو: "كالبينة على مدعي اإلعسار إلسقاط حق عنو من ثمن أك غيره؛ إذا ظاىر 
المعارض اليسر، )....( كإال انفتح باب فساد في المعاملة، لفساد أىل الزماف؛ فإف كاف أحد 

كالخلع كالنفقة كالمهر كالصلح عن دـ العمد، )ىػ(: ييبين أيضان؛ إذ يريد العوضين غير ماؿ،  
 (.1إسقاط حقو عنو، )قهػ(: بل القوؿ ىنا لو؛ إذ األصل العسر" )

كلكني ال أجد خبلفان بين ركاية )األحكاـ( ك)المنتخب(، فقاعدة "البينة على المدعي، كاليمين 
أف األصل ىو استحقاؽ المرأة الصداؽ إال أف على المنكر" تنطبق على ىذه الحالة من حيث 

كىو الزكج  -يموت عنها قبل الدخوؿ كيكن قد سمى لها مهران، كبالتالي فعلى المدعي باإلبراء 
 البينة على ما ادعاه، كاهلل أعلم. -

__________ 
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، باب: اختبلؼ الزكجين، فصل: في االختبلؼ في 1)
 (.131، 3/130مهر: )ال
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 الفصل الرابع القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في األحواؿ الشخصية
 المبحث األكؿ القوؿ األكؿ كالثاني في الزكاج

 المطلب األكؿ الزكاج الفاسد
اذا انعقد الزكاج، ككاف مخالفان لمذىب أحد الطرفين أك كبلىما، ككانت ىذه المخالفة عن 

ف يتم الزكاج بدكف شهود أك بدكف كلي؛ فهل يصح الزكاج على ىذا عند اإلماـ جهالة؛ كأ
 الهادم؟

نقل اإلماـ ابن المرتضى أف لئلماـ الهادم قولين في ىذه المسألة؛ إذ قاؿ: "كفاسده: ما خالف 
مذىبهما أك أحدىما جاىلين، كلم يخرؽ اإلجماع )ـ كالمذاكركف( كىو كالصحيح إال في 

 (.1و ف ش( بل ىو باطل أيضا لمخالفتو المشركع")أحكاـ ستأتي )ق
 كعلى ما جاء في )البحر(؛ فلدينا ركايتاف؛ كاآلتي:

 الركاية األكلى: أف الزكاج الفاسد عن جهالة كالصحيح.
__________ 

 (.3/29( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، فصل: كباطلو مالم يصح إجماعان: )1)
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 (.1اـ المؤيد باهلل)كىذا قوؿ اإلم
 الركاية األخرل: الزكاج الفاسد عن جهالة باطل.

 (.2كىذا قوؿ اإلماـ الناصر)
كلم يذكر اإلماـ أبو طالب كال اإلماـ المؤيد باهلل ىذه االختبلؼ، كالمجلد الذم يحتوم على 

 ىذه المسألة في )االنتصار( مفقود.
زكيج الذم ال يجب عليو فيو الطبلؽ. قلت: )المنتخب(: "قلت: كما التزكيج الفاسد؟.قاؿ: الت

كما التزكيج الذم ال يقع عليو فيو الطبلؽ؟. قاؿ: مثل الرجل يتزكج أمو من الرضاعة أك أختو 
من الرضاعة كىو ال يعلم، أك امرأة قد أرضعت أباه كىو ال يعلم، فهذا التزكيج الذم ال يقع 

 (.3عليو الطبلؽ، كىو تزكيج فاسد ييفسخ")
 الثاني كالية الفاسق في الزكاجالمطلب 

 ىل تجوز كالية الفاسق في الزكاج عند اإلماـ الهادم ؟
تحدث اإلماـ ابن حمزة في موسوعتو )االنتصار( بأف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في صحة كالية 



الفاسق في النكاح؛ فقاؿ: "المذىب األكؿ: أف ىذا الفسق غير مبطل للوالية... أحد قولي 
 (.4المذىب الثاني: أنو ال كالية للفاسق، كىذا ىو أحد قولي الهادم ") الهادم...

 كمما سبق يمكن القوؿ بأف ىناؾ اجتهادين لئلماـ الهادم كاآلتي:
 االجتهاد األكؿ: أف الفسق غير مبطل للوالية.

__________ 
 (.3/29( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، فصل: كباطلو مالم يصح إجماعان: )1)
 (.3/29( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، فصل: كباطلو مالم يصح إجماعان: )2)
 (.179( انظر: )المنتخب(: )3)
( انظر: )االنتصار( كتاب: النكاح، الباب الثاني في بياف األمور التي تبطل الوالية كتزيلها. 4)

 المجلد السابع )تحت الطبع(.
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أحد قولٌي اإلماـ الناصر، كقوؿ اإلماـ الصادؽ، كمذىب األحناؼ كىذا اختيار المذىب ك 
 (.1كالمالكية، كاألباضية، كركاية عن اإلماـ أحمد)

 االجتهاد اآلخر: أنو ال تجوز كالية الفاسق.
 (.2كىذا أحد قولٌي اإلماـ الناصر، كالمشهور من مذىب الشافعية، كركاية عن اإلماـ أحمد)

 كال اإلماـ المؤيد باهلل ىذه المسألة. كلم يذكر اإلماـ أبو طالب
بينما أتى ىذا التباين عند االماـ ابن المرتضى؛ فقاؿ: "كال تبطل الوالية بفسق التأكيل إجماعا ) 

 (.3ىب حص ؾ قن ( كال التصريح كالميراث ) ؽ ف قو ( بل تبطل")
الختبلؼ، كذلك كتأصيبلن لما جاء في )االنتصار( ك)البحر(؛ يمكن بياف سبب ذكرىما لهذا ا

لما جاء في )األحكاـ( ك)المنتخب( عند الكبلـ عن مسألة إنعداـ األكلياء األقربوف، كانعداـ 
 إماـ المسلمين، كبالتالي فيكوف الولي أحدان من المسلمين:

__________ 
(، 3/26( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، باب: المهور، فصل: كمن لم يسم: )1)

كتاب: النكاح، الباب الثاني في بياف األمور التي تبطل الوالية كتزيلها. المجلد ك)االنتصار(  
( ، 2/239(، ك)بدائع الصنائع(: )23، 2/22السابع )تحت الطبع(، ك)التاج المذىب(: )

ك)كفاية الطالب(، ألبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 
 (.6/1/111(، ك)شرح النيل(: )7/17)المغني البن قدامة(: )(، ك2/49بيركت، لبناف: )



( انظر: )االنتصار( كتاب: النكاح، الباب الثاني في بياف األمور التي تبطل الوالية كتزيلها. 2)
(، ك)المغني البن قدامة(: 3/153المجلد السابع )تحت الطبع(، ك)مغني المحتاج(: )

(7/17.) 
ب: النكاح، باب: في بياف األكلياء في النكاح، فصل: ( انظر: )البحر الزخار(. كتا3)
(3/54.) 
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ففي )األحكاـ(؛ كاف قولو:"كال نكاح إال نكاح عقده كلي أك إماـ المسلمين؛ إذا لم يكن كلي -
 (.1أك نكاح عقده رجل عدؿ من المسلمين إذا عدـ الولي كإماـ المسلمين")

ما يأتي: " قلت: فإف لم يكن اإلماـ ظاىران؟. قاؿ: كجاء السؤاؿ كالجواب في )المنتخب( ك -
 (.2تولي المرأة رجبلن من المسلمين")

كبعد ما سبق ذكره من ركايتٌي )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ نجد أف اإلماـ الهادم كصف كلي 
المرأة من المسلمين بالعدؿ؛ في حين جاء ذكر الولي في )المنتخب( خاليان من أم صفة، كاهلل 

 أعلم.
 طلب الثالث مهر المتوفى عنها زكجها كلم يدخل بها كلم يسم لها مهران الم

 إذا مات الرجل عن زكجتو، كلم يكن قد دخل بها، كلم يسم لها مهران. فهل تستحق المهر؟
في )التحرير( لبلماـ أبي طالب؛ نجد أف قد ذكر قولين لئلماـ الهادم في حق األرملة التي لم 

لها مهران؛ فقاؿ: "كإف تزكَّجها كلم يسم لها مهران كمات قبل  يدخل عليها زكجها، كلم يسم
الدخوؿ، فبل شيء لها غير الميراث، ىذا قولو في )األحكاـ( كىو الصحيح المعموؿ عليو عند 

 (.3أصحابنا، كفي ركاية )المنتخب(: تستحق مهر المثل كالميراث" )
 القولين اآلتيين: كبالنظر لما في )التحرير(؛ يمكن القوؿ أف لئلماـ الهادم

 القوؿ األكؿ: عدـ استحقاؽ المهر للمرأة المتوفى عنها زكجها كلم يدخل بها كلم يسم لها.
كىذا قوؿ اإلماـ القاسم كىو اختيار المذىب، كمذىب األحناؼ في الذمية كالمالكية، كقوؿ 

 (.4للشافعية، كىو مذىب اإلمامية)
 القوؿ اآلخر: استحقاقها مهر المثل.

__________ 
( انظر: )جامع األحكاـ( كتاب: النكاح، باب: القوؿ في إبطاؿ النكاح إال بولي كشاىدين: 1)
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 (.126، 125( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.152( انظر: )التحرير(: )3)
(، 3/119( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، باب: المهور، فصل: كمن لم يسم: )4)

(، 7/281(، ك)المدكنة الكبرل(: )2/312(، ك)بدائع الصنائع(: )2/49ك)التاج المذىب(: )
 (.5/353(، ك)الركضة البهية(: )7/189ك)المغني البن قدامة(: )
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كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ في المسلمة كقوؿ للشافعية كالصحيح من مذىب 
 (.1الحنابلة)

 قوؿ اآلتي: كبالتدقيق في صحة ما جاء عن اإلماـ الهادم؛ يمكن
يرل اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى أف من مات عنها زكجها كلم يسم لها مهران كلم يدخل  -

بها فليس لها غير الميراث؛ فجاء: "إذا تزكج الرجل المرأة ثم مات عنها كلم يكن سمى لها 
 (.2مهران؛ فإف لها الميراث كعليها عدة المتوفي عنها زكجها" )

رد في األحكاـ( قد جاء نقيضو في )المنتخب(؛ فلها مهر المثل كالميراث؛ كىذا الحكم الوا -
إذ جاء: "قلت: فإنو تزكجها كلم يفرض لها صداقان، ثيمَّ مات، ما لها من الصداؽ 

 (.3كالميراث؟.قاؿ: لها مهر مثلها كميراثها، كعليها العدة الكاملة" )
اإلماـ المؤيد باهلل كاإلماـ المهدم لدين اهلل كبعد التأكد من ىذا الفارؽ بين الركايتين؛ نجد أف 

ابن المرتضى قد ذكرا ىذين القولين عن اإلماـ الهادم؛ ففي )شرح التجريد(: "كإف تزكجها كلم 
(، 4يفرض لها مهران ثم مات قبل الدخوؿ؛ فبل مهر لها، كقاؿ في )المنتخب(: لها مهر مثلها" )

فلها الميراث إجماعان...، )ىػ(: كال تستحق غيره؛  كفي )البحر الزخار(: "كإف مات قبل الدخوؿ
إذ لم ترد المتعة إال للمطلقة، كالخلوة ىنا ال توجب شيئان، )المنتخب(: بل لها مهر المثل" 

(5.) 
كقد أٌكؿ اإلماـ أبو العباس ىذا االختبلؼ بأف الحكم المنصوص عليو في )المنتخب( من 

 (.6لمرأة المدخوؿ بها)استحقاقها مهر المثل؛ إنما المقصود بو ا
__________ 

(، ك)المغني البن 7/281(، ك)ركضة الطالبين(: )2/312( انظر: )بدائع الصنائع(: )1)
 (.7/189قدامة(: )

( انظر: )جامع األحكاـ( كتاب: النكاح، باب: القوؿ في المرأة يموت عنها زكجها، كلم 2)



 (.1/355يدخل بها كلم يفرض لها مهران..: )
 (.130: )المنتخب(: )( انظر3)
 (.3/85( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 (.3/119( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، باب: المهور، فصل: كمن لم يسم: )5)
 (.152(، ك)التحرير(: )3/85( انظر: )شرح التجريد(: )6)
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 هر صائبان، كذلك لآلتي:كلكني أجد الحكم الوارد في )األحكاـ( كالقائل بعدـ استحقاقها الم
لها الميراث كعليها العدة، كال »أكالن: ما ركم عن أمير المؤمنين اإلماـ علي ؛ حيث قاؿ: 

 (.1«)صداؽ لها
 ثانيان: أنها فرقة كردت على تفويض صحيح قبل فرض أك مسيس، كاهلل أعلم.

 المطلب الرابع أـ الولد
 متى تصير المملوكة أـ كلد عند اإلماـ الهادم؟

ذىب اإلماـ ابن المرتضى إلى كجود قولين لئلماـ الهادم في الحاؿ التي تصير فيها الجارية أـ ي
كلد؛ فقاؿ: " )ىػ(: كإذا اشتراىا صارت أـ كلد بما كلدت لو في النكاح؛ إذ ىي مملوكة كلدت 

 (.2عن كطء منو مباح، )قهػ(: ال، إذا لم تعلق بهم في ملكو" )
 المرتضى؛ فقد ذكر قولين لئلماـ الهادم، كىما:كعلى ما جاء بو اإلماـ ابن 

 القوؿ األكؿ: تصير المملوكة أمان كلد متى ما كلدت لسيدىا.

 القوؿ اآلخر: ال تصير المملوكة أمان للولد بمجرد استيبلدىا.
كبعد البحث في )األحكاـ( ك)المنتخب( ك)الفنوف(؛ فلم أجد أمامي ما ييشير إلى ىذا 

 الخبلؼ.
__________ 

 (.15، 4/14( أخرجو اإلماـ زيد. كتاب: النكاح. باب: المهور، )الركض النضير(: )1)
? كأخرجو أحمد بن عيسى عن أمير المؤمنين اإلماـ علي ، كتاب: النكاح، أبواب النكاح، 

 (.2/986(، )رأب الصدع(: )1614الحديث )
زيد بن الخطاب كانت ? كأخرجو اإلماـ مالك عن نافع أف ابنة عبيد اهلل بن عمر كأمها بنت 

تحت ابن لعبد اهلل بن عمر؛ فمات كلم يدخل بها كلم يسم لها صداقان؛ فابتغت أمها صداقها؛ 
فقاؿ ابن عمر: ليس لها صداؽ، فلو كاف لها صداؽ لم نمسكو، كلم نظلمها؛ فأبت أمها أف 



كتاب:   -28تقبل ذلك؛ فجعلوا بينهم زيد بن ثابت؛ فقضى أف ال صداؽ لها كلها الميراث، 
 (.1/432(، )الموطأ(: )10باب: ما جاء في الصداؽ كالحباء، الحديث ) -3النكاح، 

 (.3/135( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، باب: أنكحة المماليك: )2)
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كبناءن على ما شرحو اإلماـ المؤيد باهلل بشأف حكم أـ الولد، كمتى تصير أمان للولد؛ فقد كضح 
تيبلد إذا كقع في غير الملك، أك يكوف الملك قد صار بعد الوالدة؛ فإف األمة ال تكوف أف االس

أـ كلد حكمان، ,إف جاز أف تيسمى من طريق أـ كلد؛ فجاء: "إذا كاف االستيبلد كقع في غير 
ملك، كيكوف الملك تجدد بعد الوالدة؛ فهذه ال تكوف أـ كلد حكمان، كإف جاز أف تيسمى من 

 (.1" )طريق أـ كلد
كعليو فإني أعتقد أف اجتهاد اإلماـ الهادم ال يخرج عن ذلك؛ حيث أنو أشار إلى تحريم بيع 

أـ الولد، كلم يكن حكمو ذلك إال جوابوان عن مسألة شراء األمة قبل كطئها؛ كذلك بناءن على 
ل اشترل القاعدة التي ذكرىا اإلماـ المؤيد باهلل آنفان؛ حيث جاء في )الفنوف(: "كسألتو عن رج

جارية؛ فوطئها، فولدت منو، كلو كلد من غيرىا؛ فتوفي السيد؛ فقاؿ كلده من غيرىا: نريد أف 
نستخدمها أبدان؛ ىل يجوز ذلك لو؟.قاؿ: ال، كقد قاؿ غيرنا إف لهم أف يبيعوىا كيستخدموىا، 

 (.2كلم نلتفت إلى ذلك" )
كلد؛ إذا كاف في غير ملك كذلك  كقد ذكر اإلماـ الهادم في )األحكاـ( أف األمة ال تكوف أـ

عند تعرضو لمسألة أف تكوف األمة مهران؛ فيقـو الرجل بوطء األمة قبل أف ييسلمها للزكجة؛ إذ 
(،كذلك ىو اختيار 3قاؿ: "كال تكوف األمة للرجل أـ كلد ألنها كلدت منو على غير استقامة")

 ( كاهلل أعلم.4المذىب)
__________ 

 (.4/13(: )( انظر: )شرح التجريد1)
 (.441( انظر: )الفنوف( ، مسألة في أـ كلد: )2)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: النكاح، باب: القوؿ في الرجل يتزكج المرأة على أمة 3)

 (.1/403بعينها فيطأىا من قبل أف ييسلمها إليها: )
 (.2/88( انظر: )التاج المذىب(: )4)
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 المطلب الخامس آلة الدؼ
 كم آلة الدؼ، كىل تصح عند الزكاج؟ما ح

نقل صاحب )البحر( لئلماـ الهادم في شأف آلة الدؼ؛ فقاؿ: ")ط ىػ( كىو محـر أيضا إذ ىو 
آلة لهو فيمزؽ إف ظفر بها كالمزمار كنحوه ، قلت : كلعلو يقوؿ : الخبر منسوخ ) ـ ىػ ( بل 

 (.1يكره فقط كىي في األحكاـ" )
 بحر(؛ فلدينا قولين:كعليو؛ فبحسب ما جاء في )ال

 القوؿ األكؿ: ال يجوز استخداـ آلة الدؼ.
 القوؿ اآلخر: استخداـ آلة الدؼ مكركه.

كىذا الحكم بشأف الدؼ لم أجده عن اإلمامين أبي طالب كالمؤيد باهلل؛ كبالعودة لػ)األحكاـ( 
ئ إلى أك )المنتخب(؛ فليس أمامي سول ركاية كاحدة كردت في )األحكاـ( تقوؿ بكراىة تؤم

التحريم؛ فقاؿ: "النحب شيئا من اللهو كال نراه كال نختاره كال نشاؤه، دفا كاف ذلك أك غيره 
 (.2من جميع المبلىي")

كليس ىناؾ ركاية عن استخداـ الدؼ ال في )المنتخب( كال في )الفنوف(، كال حتى في )جامع 
صلنا؛ لذا فإني أتوقف عن اإلماـ الهادم(، كربما كصل إلى اإلماـ المهدم لدين اهلل مالم ي

 التعليق على ىذه المسألة حتى يفتح اهلل علينا.
 المبحث الثاني القوؿ األكؿ كالثاني في انحبلؿ الزكاج

 المطلب األكؿ يمين الرجل أف ال ييجامع امرأتو كلم يذكر المدة
 إذا حلف الزكاج أف ال ييجامع زكجتو، كلم يذكر المدة، فهل يكوف موليان؟

)التحرير(: "فإف أبهم اليمين كلم يذكر المدة التي ال يجامعها فيها كاف ميٍولًيان، على قاؿ صاحب 
(، كركاه يحيى في )األحكاـ(، كذكر في )المنتخب( أنو ال يكوف 3موجب ما أطٌلقو القاسم )

 (.4ميٍولًيان إذا أطلق اليمين كلم يقيدىا بأربعة أشهر فما فوقها" )
 يت عن اإلماـ الهادم ركايتين:كعلى ما جاء آنفان؛ فقد ريك 

 الركاية األكلى: يكوف الزكج موليان، كلو لم يذكر المدة.
__________ 

 (.3/86( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النكاح، فصل: )1)
( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: النكاح، باب: القوؿ في الضرب بالدؼ عند التزكيج: 2)
(1/368.) 
 كرسائل اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي(، مسائل القاسم .( انظر: )مجموع كتب 3)
 (.190( انظر: )التحرير(: )4)
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 (.1الركاية األخرل: ييشترط تحديد المدة؛ لكي يكوف موليان، كىذا اختيار المذىب)
 كىذين القولين؛ نجدىما في الجامعين كاآلتي:

"حدثني أبي عن أبيو: أنو سيئل عن اإليبلء كيف  يكوف الزكج موليان في ركاية )األحكاـ(؛ كفيو: -
 (.2ىو؟ فقاؿ: اإليبلء أف يحلف على امرأتو أال يكوف بينو كبينها جماع كال مداناة" )

ال يكوف الزكج موليان في ركاية )المنتخب( إذا لم يقيد اليمين بأربعة أشهر فما فوقها؛ يقوؿ:  -
في يمينو فلم يوقت كقتان؟.قاؿ: ال يكوف ذلك "قلت: فإنو حلف أف ال يجامع امرأتو، كأبهم 

 (.3إيبلءن، كإف كطئ قبل األربعة األشهر فعليو الكفارة" )
 كىذا الفارؽ بين الكتابين؛ نجده في )شرح التحرير( ك)االنتصار(، ك)البحر الزخار( كما يأتي:

لمدة؛ كاف ذلك جاء في )شرح التجريد(: "كإذا حلف الرجل أنو ال ييجامع امرأتو، كلم يذكر ا -
إيبلءن، كىذا مما ركاه يحيى في )األحكاـ( عن القاسم ..... كقاؿ في )المنتخب(: إف أطلق 

 (.4اليمين؛ لم يكن موليان" )
كجاء في )البحر(: " )ىق(: كينعقد مع اإلطبلؽ؛ إذا لم تفصل اآلية...، )خب(: ال ينعقد  -

 (.5لداللة اآلية على التوقيت" )
ي )االنتصار(؛ قولو: "إذا أبهم النهي من غير ذكر المدة؛ بأف يقوؿ: "كاهلل كمما نيص عليو ف -

ال كطئتك"؛ فهل يكوف موليان كيوقف لها أـ ال؟: فيو مذىباف: المذىب األكؿ: أنو يكوف موليان، 
كىذا ىو الذم ذكره الهادم في )األحكاـ(... المذىب الثاني: المنع من كونو موليان، كىذا ىو 

 (.6لهادم في )المنتخب(" )الذم ذكره ا
__________ 

 (.2/255( انظر: )التاج المذىب(: )1)
 (.1/434( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الطبلؽ، باب: القوؿ في اإليبلء: )2)
 (.159( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.3/186( انظر: )شرح التجريد(: )4)
 (.3/244ء: )( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الطبلؽ، باب: اإليبل5)
 (.333، 8/332( انظر: )االنتصار(. مخطوطة الجامع الكبير: )6)
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كلكني ال أعتقد أف ىناؾ خبلفان في الركايتين بين )األحكاـ( ك)المنتخب( حيث أعتقد أف ما 
(؛ حيث كاف نص اإلماـ 1جاء في األحكاـ ييعتبر مجمبلن، كىو ما رجحو اإلماـ أبو العباس)

)األحكاـ(: "حدثني أبي عن أبيو: أنو سئل عن اإليبلء كيف ىو؟ فقاؿ: اإليبلء أف الهادم في 
(، ثم جاء في )المنتخب( ما ييفسر 2يحلف على امرأتو أال يكوف بينو كبينها جماع كال مداناة" )

إجماؿ ىذا الحكم بنص صريح بكوف اإليبلء إنما بتقييد المدة؛ إذ قاؿ: "قلت: فإنو حلف أف 
مرأتو، كأبهم في يمينو فلم يوقت كقتان؟.قاؿ: ال يكوف ذلك إيبلءن، كإف كطئ قبل ال يجامع ا

(، كبالتالي فبلبد في اإليبلء بجانب اليمين من التأقيت 3األربعة األشهر فعليو الكفارة" )
 بالمدة، كاهلل أعلم.

 المطلب الثاني رجعة البائنة بعد انفساخ زكاجها من رضيع أرضعتو دكف الحولين
تزكجت المرأة صغيران عمره أقل من سنتين؛ ثم أرضعتو بلبن زكجها األكؿ؛ كانفسخ الزكاج؛ إذا 

 فهل يحل لها أف ترجع لزكجها األكؿ؟
نقل األئمة أبو طالب كالمؤيد باهلل، كابن حمزة كابن المرتضى أف ىناؾ قولين لئلماـ الهادم في 

 ىذه المسألة، كىما:
 كجها األكؿ؛ إذا تزكجت زكجان آخر كطلقها بعد أف يطأىا.القوؿ األكؿ: جواز رجعة المرأة لز 

 (.4كىذا القوؿ ىو الذم اختاره اإلماـ أبي العباس للمذىب )
 كالقوؿ اآلخر: عدـ الرجعة في ىذه الحالة مطلقان؛ لكونها صارت حليلة ابن الزكج األكؿ.

__________ 
 (.8/333( انظر: )االنتصار(، مخطوطة الجامع الكبير: )1)
 (.1/349( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الطبلؽ، باب: القوؿ في اإليبلء: )2)
 (.159( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.1/176(، ك)التاج المذىب(: )8/489( انظر: )االنتصار(، مخطوطة الجامع الكبير: )4)
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 (.1كىذا القوؿ ىو مذىب األحناؼ كالمالكية، كالشافعية كالحنابلة)
 ص األئمة كما يأتي:ككاف ن

قاؿ اإلماـ أبو طالب: "لو أف امرأة تزكَّجت بصبي لو دكف الحولين، كلها لبن من زكج طٌلقها 
فأرضعت زكجها الصغير، انفسخ النِّكاح بينهما؛ ألنها صارت أمو من الرَّضىاع، كال يحل لمن  

)المنتخب(. كقاؿ في  كاف زكجان لها فطٌلقها أف يتزكَّجها بعد ذلك، على ما نص عليو يحيى في



 (.2)األحكاـ(: لو أف يتزكَّجها كال صداؽ لها عليو" )
كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "كإذا أرضعت المرأة زكجها في الحولين؛ صارت أمو من الرضاعة، 

كانفسخ النكاح بينهما، كلم يجز للرجل الذم أرضعتو بلبنو أف يتزكجها بعد ذلك، نص عليو في 
 (.3في )األحكاـ(: لو أف يتزكجها" ))المنتخب(، كقاؿ 

كفي )االنتصار( ما نصو: "كىل يحل لمن كاف زكجان لها من قبلي ثم طلقها؛ فهل لو أف يتزكجها 
بعد ذلك أـ ال؟: فيو مذىباف: المذىب األكؿ: أنها ال تحل لو، كىذا ىو رأم الهادم في 

كىذا ىو الذم ذكره الهادم  )المنتخب(... المذىب الثاني: أنو يحل نكاحها لزكجها األكؿ،
 (.4في )األحكاـ(" )

كجاء في )البحر الزخار( قولو: "كلو فسخت زكجها الصغير بعيب ثم تزكجت آخر، ثم أرضعت 
األكؿ بلبن اآلخر؛ انفسخ إذ صارت حليلة ابنو، ككذا لو أرضعت زكجها اآلخر بلبن األكؿ 

عند االنفساخ فبل تحـر على  )األحكاـ ...( الحكم تابع لبلسم ، كىي ال تسمى حليلة
 (.5األكؿ")

__________ 
(، ك)الكافي( ، ألبي 32، 3/31ىػ(، بيركت، لبناف: )1386)2( انظر: )الدر المختار(، ط1)

ىػ(، دار الكتب العلمية، بيركت، 1407)1ىػ(ط463عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر)ت 
 (.8/145ي البن قدامة(: )(، ك)المغن3/421(، ك)مغني المحتاج(: )243لبناف: )

 (.206( انظر: )التحرير(: )2)
 (.3/220( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.490، 8/489( انظر: )االنتصار(، مخطوطة الجامع الكبير: )4)
 (.3/269( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الطبلؽ، باب: الرضاع، فصل: )5)
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 لجامعين؛ نجد اآلتي:كبمقارنة ىذين القولين فيما جاء في ا
جاء في )األحكاـ( عدـ جواز رجعتها لزكجا األكؿ؛ فقاؿ: "كأما المرأة التي ترضع زكجها في  -

الحولين، فهو رجل يكوف عنده المرأة فتلد منو ثم يطلقها، فيزكجها كليها صبيان صغيران لم يتم لو 
ا صارت أمو من الرضاعة، حوالف فترضعو المرأة؛ قاؿ: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليو؛ ألنه

كقد حـر اهلل سبحانو األـ من الرضاعة، كال صداؽ لها؛ ألف الفسخ جاء من قبلها، فإف أراد 
زكجها األكؿ أف يراجعها فبل يحل لو نكاحها،كال يجوز لو ارتجاعها إذا كاف قد طلقها ثبلثان، كال 



 (.1تحل لو إال من بعد نكاح زكج كطئها" )
؛ أنها ال تحل لزكجها األكؿ في ىذه الحالة أبدان؛ ألنها صارت أمان كجاء في )المنتخب( -

للصغير بلبنو كىو أبوه؛ يقوؿ: "قلت: فإف امرأة أرضعت زكجها في الحولين، كذلك أف ىذه 
المرأة كانت عند رجل فولدت منو، ثيمَّ طلقها طبلقان بائنان، فزكجها كليها صبيان صغيران لم يتم لو 

ه المرأة، ىل تحل لو؟.قاؿ: ال تحل لو؛ ألنها صارت أمو من الرضاعة، كقد حوالف، فأرضعتو ىذ
حرَّـ اهلل األـ من الرضاعة. قلت: فهل لها صداؽ؟.قاؿ: ال صداؽ لها؛ ألف الفسخ جاء من 
قبلها. قلت: فإف أراد زكجها األكؿ أف يراجعها، ىل تحل لو؟.قاؿ: ال يحل لو نكاحها؛ ألنها 

(. كالمقصود 2، كال تحل لو إالَّ من بعد زكج يدخل بها، كيطأىا" )أرضعت الصبي فصارت أمو
بقولو: "كال تحل لو إالَّ من بعد زكج يدخل بها، كيطأىا"؛ أم أنها كانت تحل لو من بعد أف 

 (.3تتزكج زكجان غيره؛ فيدخل بها كيطأىا، كلكن ذلك قبل أف ترضع زكجها الصغير)
__________ 

، كتاب: النكاح، باب: القوؿ في المرأة تكوف عند الرجل فيموت ( انظر: )جامع األحكاـ(1)
 (.1/390كلدىا من غيره، كفي المرأة تيرضع زكجها في الحولين: )

 (.139، 138( انظر: )المنتخب(: )2)
 (، الهامش.139، 138( انظر: )المنتخب(: )3)
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في ىذه الحالة يرجع إلى كوف  كعليو؛ فسبب رجوع اإلماـ عن القوؿ بتحليل المرأة أـ الصبي
المرأة صارت أمان للصغير من الرضاع، كصار الزكج األكؿ أبان لو بلبن الفحل، كبالتالي صارت 
محرمة على الزكج األكؿ من جهة النسب كونها حليلة ابنو، قاؿ اهلل تعالى: ?كىحىبلًئلي أىبٍػنىاًئكيمي 

إف اهلل عز كجل قد حـر من »اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(:  ( كقد قاؿ )صىلىى1الًَّذينى ًمٍن أىٍصبلًبكيٍم ?)
 (2«)الرضاعة ما حـر من النسب في كتاب اهلل

__________ 
 (.23( سورة: النساء. اآلية: )1)
 (.3/220( انظر: )شرح التجريد(: )2)

 كأما الحديث:
لنكاح. باب: الرضاع، ? فأخرجو اإلماـ زيد عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان. كتاب: ا

 (.4/87)الركض النضير(: )



? كأخرجو أحمد بن عيسى عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان، كتاب: النكاح، باب: ما 
 (.2/998(، )رأب الصدع(: )1639ييحـر النكاح من ًقبل الرضاع، الحديث )

تيحرًـ الوالدة(، كتاب:  ? كأخرجو البخارم عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان: )الرضاعة تيحرًـ ما
النكاح، باب: كأمهاتكم البلتي أرضعنكم، كييحـر من الرضاعة ما ييحـر من النسب، )صحيح 

 (.6/125البخارم(: )
باب: يحـر  -1كتاب: الرضاع،   -17? كأخرج مسلم نحوه عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان، 

 (.2/1068سلم(: )(، )صحيح م1444من الرضاعة ما يحـر من الوالدة، الحديث )
باب:  -1كتاب: الرضاع،   -30? كأخرج اإلماـ مالك نحوه عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان، 

 (.2/492(، )الموطأ(: )1رضاعة الصغير، الحديث )
كتاب: الرضاع، الحديث   -15? كأخرج ابن حباف نحوه عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان، 

 (.37، 10/36الشيخين، )اإلحساف(: ) (، كقيل فيو: إسناده صحيح على شرط4223)
? كأخرج أبو داكد نحوه عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان، كتاب: النكاح، باب: ييحـر من 

 (.2/228(، )سنن أبي داكد(: )2055الرضاعة ما ييحـر من النسب، الحديث )
باب: ما  -1? كأخرج الترمذم نحوه عن أمير المؤمنين اإلماـ علي مرفوعان، أبواب الرضاع، 

جاء: ييحـر من الرضاع ما ييحـر من النسب، كقاؿ فيو: حسن صحيح، )تحفة األحوذم(: 
(4/255.) 

 (.6/99? كأخرج النسائي نحوه عن ابن عباس مرفوعان. كتاب: النكاح، )سنن النسائي(: )
باب:  -34كتاب: النكاح،   -9? كأخرج ابن ماجة نحوه عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان، 

 (.1/623(، )سنن ابن ماجة(: )1937من الرضاع ما ييحـر من النسب، الحديث )ييحـر 
باب: ما  -144كتاب: النكاح،   -10? كأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن ابن عباس مرفوعان. 

(، )مصنف ابن أبي شيبة(: 10قالوا في الرضاع يحـر منو ما يحـر من النسب، الحديث )
(3/549.) 

عن أـ المؤمنين عائشة مرفوعان. أبواب الرضاع، باب: ييحـر من  ? كأخرج عبد الرزاؽ نحوه
 (.7/476(، )مصنف عبد الرزاؽ(: )13952الرضاع ما ييحـر من النسب، الحديث )

(1/141) 

 

 كىو ما أرجحو لما سبق، كدفعان للشبهات، كاهلل أعلم.
 المطلب الثالث اجتماع المتبلعنين بنكاح جديد



؛ فإنو يتم التفريق بين المتبلعنين. كلكل ىل تكوف ىذه التفرقة ال خبلؼ أنو بعد المبلعنة
 أبدية؟

قاؿ اإلماـ أبو طالب في )التحرير( بأف لئلماـ الهادم قولين في مسألة الفرقة بين المتبلعنين؛ 
إذ قاؿ: "كإذا تبلعنا فرَّؽ الحاكم بينهما كلم يجتمعا أبدان، نص على ىذا في )األحكاـ(، كفي 

خب(: إذا رجع الزَّكج عن دعواه بعد اللعاف كاكذب نفسو كتاب كأقيم عليو الحد ركاية )المنت
 (.1جاز أف يتزكَّجها بنكاح جديد" )

 كبالتالي فآثار المبلعة عند اإلماـ الهادم فيها قولين، كىما:
 القوؿ األكؿ: التفريق بين المتبلعنين، كأنهما ال يجتمعاف بنكاح أبدان.

كالمؤيد باهلل، كالناصر ىو اختيار المذىب، كىو قوؿ أبو يوسف كزفر  كىذا قوؿ األئمة القاسم
صاحبٌي أبي حنيفة كمذىب المالكية كالشافعية، كاإلمامية كالظاىرية، كظاىر مذىب الحنابلة، 

 (.2كالمفهـو من مذىب األباضية)
بعد اللعاف كالقوؿ اآلخر: جواز النكاح بين المتبلعنين بنكاح جديد إذا رجع الزَّكج عن دعواه 

 كأكذب نفسو كتاب، كأيقيم عليو الحد.
 (.3كىذا القوؿ ىو مذىب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبو محمد كركاية عن اإلماـ أحمد)

 كبالرجوع لما جاء في الجامعين؛ نجد اآلتي:
__________ 

 (.194، 193( انظر: )التحرير(: )1)
، ك)البحر الزخار(. كتاب: (8/428( انظر: )االنتصار(، مخطوطة الجامع الكبير: )2)

(، 2/264(، ك)التاج المذىب(: )3/259الطبلؽ، باب: اللعاف، فصل: في أحكاـ اللعاف: )
(، 3/380(، ك)مغني المحتاج(: )6/197(، ك)التمهيد(: )3/245ك)بدائع الصنائع(: )

، ( 7/368(، ك)شرح النيل(: )6/209(، ك)الركضة البهية(: )8/54ك)المغني البن قدامة(: )
 (.5/363(: )1943ك)المحلى(، مسألة )

 (.8/54(، ك)المغني البن قدامة(: )3/245( انظر: )بدائع الصنائع(: )3)
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التفرقة األبدية جاءت في )األحكاـ(؛ حيث قاؿ: "فإذا تبلعنا؛ فرؽ الحاكم بينهما، كلم  -
 (.1يجتمعا بعد ذلك أبدان")

المتبلعنين بنكاح جديد؛ إذ قاؿ: "قلت: فإف رجبلن  في )المنتخب( جاء القوؿ بجواز رجعة -



نفى كلده فأيمر باللعاف، كالعن، كفرؽ الحاكم بينهما، فلٌما كاف بعد كقت أراد المبلعن أف 
يتزكج المرأة الَّتي العنها، ىل يجوز لو ذلك؟.قاؿ: إف أقر أنَّو رماىا، ككذب عليها أيقيم عليو 

 (.2توبة من كذبو كقذفو" )الحد كجاز لو تزكيجها إذا أظهر ال
كىذا التباين بين القولين؛ نقلو األئمة المؤيد باهلل أيضان كابن حمزة كابن المرتضى؛ ففي )شرح 
التجريد(؛ قاؿ: "كال يجتمعا بعد ذلك أبدان، كقاؿ في )المنتخب(: إال أف ييكٌذب الزكج نفسو، 

 (.3يجتمعا بتزكيج جديد" )كييظهر التوبة؛ فييقاـ عليو الحد؛ فحينئذو يجوز لهما أف 
كساؽ صاحب )االنتصار( ىذا الخبلؼ؛ فقاؿ: "كاذا فرؽ الحاكم بينهما؛ فهل يتأبد التحريم 

، كىذا  أك ال؟: فيو مذاىب أربعة: المذىب األكؿ: أف يتأبد التحريم؛ فبل يجوز اجتماعهما بحاؿو
كذب نفسو> جاز أف ... الركاية عن الهادم في )األحكاـ(...المذىب الثاني: أنو إذا أ

 (.4يجتمعها بنكاحو جديد، كىذه ىي ركاية )المنتخب(" )
كتكلم اإلماـ ابن المرتضى في )البحر(؛ فقاؿ: " )ىق(: كيتأبد التحريم....، )خب(: ال  

 (.5كالطبلؽ" )
كقد أٌكؿ اإلماـ أبو العباس الحكم الوارد في )المنتخب( كالذم يتضمن جواز الرجعة بين 

(، كال أعتقد أف 6ما إذا فٌرؽ الحاكم بينهما قبل لعاف المرأة على سبيل الخطأ)المتبلعنين؛ ب
 ىذا التأكيل بقوم.
__________ 

 (.1/470( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الطبلؽ، باب: القوؿ في اللعاف: )1)
 (.161( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.3/194( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.8/428، مخطوطة الجامع الكبير: )( انظر: )االنتصار(4)
( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الطبلؽ، باب: اللعاف، فصل: في أحكاـ اللعاف: 5)
(3/259.) 
 (.3/194( انظر: )شرح التجريد(: )6)
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كأما النصوص الصريحة القائلة بالتحريم المؤيد؛ فيمكن تعليل قوؿ اإلماـ الهادم بجواز رجوع 
ن بنكاح جديد؛ يرجع إلى أف التحريم المؤبد يكوف باقيان ببقاء حكم اللعاف، كما داـ المتبلعني

أف الزكج قد رجع عن دعواه بعد اللعاف كأكذب نفسو كتاب، كأيقيم عليو الحد؛ فقد ارتفعت 



حرمة الحبلؿ؛ قياسان على من طلق زكجتو ثبلثان فإنها محرمةه عليو أبدان، كال ترتفع ىذه الحرمة 
( كىو 1ذا نكحت زكجان غيره، كىذا التفسير ذكره اإلماـ المؤيد باهلل في )شرح التجريد( )إال إ

 ما أرجحو، كاهلل أعلم.
 المبحث الثالث القوؿ األكؿ كالثاني في الحضانة كلنفقات

 المطلب األكؿ الحضانة في غياب األـ كالجدات من ًقبىل األـ
 لجداف من ًقبل األـ األب أـ الخالة؟أيهما أكلى في حضانة الصغير في غياب األـ كا

جاء في )التحرير( عن اإلماـ الهادم أنو: "كإذا لم يكن أـ كال جدات من ًقبىل األـ، فاألب 
أكلى بو، فإذا لم يكن أب فالخالة أكلى بو. كقاؿ في ركاية )المنتخب(: الخالة أكلى من األب، 

 (.2ثم األب بعدىا" )
 دين، كىما:كعلى ذلك فلئلماـ الهادم اجتها

 األكؿ: تقديم األب على الخالة بعد الجدات ألـ.
 (.3كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب، كىو ركاية عن اإلماـ أبي حنيفة)

 كاآلخر: تقديم الخالة على األب بعد الجدات ألـ.
كىذا القوؿ ىو ركاية عن اإلماـ أبي حنيفة كمحمد كزفر صاحبٌي أبي حنيفة، كىو مذىب 

 (.4افعية كالحنابلة)المالكية كالش
 كىذا ما جاء في ركايتٌي )األحكاـ( ك)المنتخب(، كما يأتي:

__________ 
 (.3/195( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.198( انظر: )التحرير(: )2)
 (.4/41(، ك)بدائع الصنائع(: )2/268( انظر: )التاج المذىب(: )3)
(، ك)مغني المحتاج(: 2/527وقي(: )(، ك)حاشية الدس4/41( انظر: )بدائع الصنائع(: )4)
 (.8/195(، ك)المغني البن قدامة(: )3/454)
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يرل اإلماـ الهادم في )األحكاـ( إلى أف األب أكلى من الخالة في غياب األـ كالجدات من  -
ًقبىل األـ؛ إذ قاؿ: "الجدة أـ األـ أحق بولد بنتها، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق بو، فإف لم 

 (.1ن أب فالخالة أحق بو" )يك
كيرل اإلماـ الهادم في )المنتخب( إلى أف الخالة أكلى من األب في ىذه الحالة؛ فقاؿ:  -



ِـّ أيمِّو؟.قاؿ: خالتو أحق  "قلت: فإذا ماتت الجدة كالصبي صغير لم يبلغ، من أحق بو من بعد أي
خالة؟.قاؿ: فاألب أحق بو بو أيضان، يكوف عندىا على ما كاف عند الجدة. قلت: فإف ماتت ال

 (.2بعد ىاتين" )
كىذا االختبلؼ بين الركايتين قد ذكره اإلماـ المؤيد باهلل؛ فقاؿ: "فإف لم يكن جدة؛ فاألب، 

فإف لم يكن أب؛ فالخالة أخت األـ.... قاؿ في )المنتخب(: كالخالة أكلى بالصبي بعد الجدة 
 (.3من األب ثم األب أكلى بو بعد الخالة" )

ر أيضان لهذا الفارؽ اإلماـ ابن المرتضى؛ إذ قاؿ: "في ترتيب الحواضن: أقدمهن األـ كأشا
 (.4الحرة إجماعان للخبر، ثم أمهاتها كإف علوف.... )ىػ(: ثم األب الحر، )خب(: بل الخالة")

كلعل سبب رجوع اإلماـ في تقديم األب على الخالة بعد الجدات ألـ، كجعل الخالة مقدمة 
يرجع لما ركم أف أمير المؤمنين اإلماـ علي كجعفر بن أبي طالب كزيد بن حارثة عليو بعدىن 

عندم ابنة النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(، كىي :»لما اختصموا في ابنة حمزة؛ فقاؿ علي 
ًلًو ؛ فقضى النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآ«عندم خالتها، كىي أحق بها»، كقاؿ جعفر:«أحق بها

 (5كىسىلَّمى( بأف تكوف مع جعفر عند خالتها )
__________ 

( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الطبلؽ، باب: القوؿ فيمن يستحق الولد، كفي إكراه كلي 1)
 (.1/468الصبي على النفقة عليو: )

 (.186( انظر: )المنتخب(: )2)
 (.3/213( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.3/287خار(. كتاب: النفقات، فصل: في ترتيب الحواضن: )( انظر: )البحر الز 4)
( أخرجو اإلماـ أبو طالب. الباب الثاني: في فضائل النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( 5)

كحسن شمائلو. )تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب(، للقاضي المسورم، منشورات 
 (.31اف: )دار مكتبة الحياة، بيركت، لبن

? كأخرج الحاكم عن أمير المؤمنين اإلماـ علي ؛ قاؿ: " لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة؛ 
فنادت يا عم يا عم؛ فأخذت بيدىا فناكلتها فاطمة؛ قلت: دكنك ابنة عمك، فلما قدمنا 

نة أخي، المدينة اختصمنا فيها أنا كزيد كجعفر؛ فقلت: أنا أخذتها كىي ابنة عمي، كقاؿ زيد: اب
كقاؿ جعفر: ابنة عمي كخالتها عندم؛ فقاؿ رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( لجعفر: 

)أشبهت خلقي كخلقي(، كقاؿ لزيد: )أنت أخونا كموالنا(، كقاؿ لي: أنت مني كأنا منك. 
المؤمنين علي، معرفة الصحابة :، ذكر إسبلـ أمير  -34ادفعوىا إلى خالتها، فإف الخالة أـ(، 

(، كقاؿ فيو: صحيح اإلسناد كلم يخرجاه بهذه األلفاظ، )المستدرؾ(: 4672الحديث )
(4/130.) 



? كأخرج أبو داكد نحوه عن أمير المؤمنين اإلماـ علي ، كتاب: الطبلؽ، باب: من أحق بالولد، 
 (.293، 2/292(، )سنن أبي داكد(: )2278الحديث )

(1/145) 

 

ي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( أمان، كثبت أف األـ أكلى من األب؛ قاؿ اإلماـ ؛ فلما جعلها النب
 (، كىو ما أرجحو لمفهـو النص، كاهلل أعلم.1الهادم أف الخالة أكلى من األب)

 المطلب الثاني النفقة على األقارب الموسرين
 عليهم عند اإلماـ الهادم؟إذا أعسر القريب، كلو أقارب يرثوف منو؛ فكيف تكوف النفقة 

جاء في )البحر( نقل صاحبو لركايتين لئلماـ الهادم فيما يخص مقدار نفقة الموسر لقريبو 
المعسر؛ فقاؿ: "فإف تعدد الموسركف فحسب اإلرث )األحكاـ( فإف أعسر أحدىم؛ فكلها 

 (.2على الموسر كلو انفرد )خب( بل حصتو فقط كلو أيسركا جميعان")
ب )التحرير( ما نصو: "في ركاية )المنتخب( ما يقتضي؛ أنها تلـز الموسر على كجدتي في كتا

قدر حصتو من اإلرث، فإنو ذكر فيو أف المعسر إذا كاف لو ابن معسر كجىٌد موسر، فعلى الجد 
 (.3سدس النػَّفىقىة، كباقي النػَّفىقىة على الٌلو رزقو")

 ولين، كىما:كبالتالي؛ فحسب ما ذكرناه آنفان؛ فلئلماـ الهادم ق
القوؿ األكؿ: تكوف نفقة الوارث الموسر لقريبو المعسر؛ على قدر ميراثو منو؛ حتى لو كاف ىو 

 (.4الوحيد الموسر من كرثتو، كىذا ىو اخيار المذىب)
القوؿ اآلخر: تكوف نفقة الوارث الموسر لقريبو المعسر؛ فيما إذا تعدد الوارثوف، ككانوا 

 ملة.معسرين؛ أف النفقة تلزمو كا
__________ 

 (.3/213( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.282، 3/281( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النفقات، فصل: )2)
 (.202( انظر: )التحرير(: )3)
 (.2/291( انظر: )التاج المذىب(: )4)
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جامعين أف كىذا االختبلؼ لم أجده ال في )األحكاـ( كال في )المنتخب(؛ فقد جاء في كبل ال
النفقة تكوف على قدر الميراث؛ إذ قاؿ في )األحكاـ(: "يجب على الوارث من النفقة على 

قريبو المعسر على قدر ميراثو منو صغيران كاف أك كبيران لقوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: ?كىعىلىى الوىاًرًث 
(? عسر، كجدٌّ (، كقاؿ في )المنتخب(: "قلت: ككذلك لو كاف لو ابن م2(" )1ًمٍثلي ذىًلكى

موسر؟.قاؿ: على الجد سدس النفقة. قلت: فباقي النفقة على مىن؟.قاؿ: على اهلل يرزقو، ففي 
 (.3ىذا كفاية، فقس ما جاء من ىذا على ما ذكرت لك" )

 كأماـ ىذا التضارب بين األئمة كركايات )األحكاـ( ك)المنتخب(؛ أجدني أماـ خيارين، كىما:
نتخب( كانت تقوؿ بوجوب النفقة كاملة على الوارث الميسر إذا  الخيار األكؿ: أف ركاية )الم

كاف غيره من األقارب الوارثين معسرين، ثم توقف فيها اإلماـ الهادم، كتم تعديل ركاية 
 )المنتخب( فيما بعد لتتضمن حكمان يقتضي بالنفقة على قدر الميراث؛ كما ىو في )األحكاـ(.

أبو طالب في )التحرير( عن اإلماـ أبي العباس من قولو بأف كسند ىذا الخيار ىو ما نقلو اإلماـ 
اإلماـ الهادم قد توقف في ركاية )المنتخب( القائلة بوجوب النفقة كاملة؛ فقاؿ: "كالذم 

حٌصلو أبو العباس من المذىب ىو ما قالو في )األحكاـ(، ككاف رحمو الٌلو يقوؿ فيما ذكره في 
 (.4)المنتخب(: إنو توقف فيو" )

يار اآلخر: أنو ال توجد سول ركاية كاحدة؛ تقوؿ بالنفقة على قدر الميراث، كذلك لؤلسباب الخ
 اآلتية:

األكؿ: ما جاء في ركاية )المنتخب( التي ذكرناىا آنفان من اتحادىا في الحكم مع ركاية 
 )األحكاـ( في إيجاب النفقة على قدر الميراث.

__________ 
 .(233( سورة: البقرة. اآلية: )1)
( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: النفقات، باب: القوؿ في الحكم بنفقة المعسر على 2)

 (.1/496الوارث الموسر: )
 (.372( انظر: )المنتخب(: )3)
 (.202( انظر: )التحرير(: )4)
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ية الثاني: ما نص عليو اإلماـ المؤيد باهلل صراحة من أف ركاية النفقة على قدر الميراث ىي ركا
)األحكاـ( ك)المنتخب(؛ فقاؿ: "كيحكم على المسر بنفقة قريبو المعسر إذا كاف كارثان على 



قدر مورثو منو؛ فإف لم يكن كارثان؛ فبل نفقة لو عليو، كىذا منصوص عليو في )األحكاـ( 
 (.1ك)المنتخب(" )

؛ فإف مذىب اإلماـ الثالث: بناءن على مقاصد الشريعة التي ترمي من كراء النفقة الصلة كالمواساة
 يتجو إلى أف النفقة تكوف على قدر الميراث؛ فإف أعسر البعض؛ تحملها الموسرين، كاهلل أعلم.

 المطلب الثالث مقدار النفقة
 كم يكوف مقدار النفقة عمومان؟

نظر اإلماـ ابن المرتضى كقاؿ في كتابو )البحر الزخار(؛ أف اإلماـ الهادم قد اجتهد فيما 
نفقة اجتهادين؛ فقاؿ: " )ىػ(: كال تقدير إال بالكفاية. لقولو تعالى: ?عىلىى الميوًسًع يخص تقدير ال

( كلم يبين )خب( بل مقدرة )ىػ(، فالموسر ثبلثة أمداد سول اإلداـ، كالمعسر مد 2قىدىريهي?)
 (.3كنصف" )

 كعلى ذلك؛ فلئلماـ الهادم قولين؛ كاآلتي:
 (.4لكفاية، كىذا اختيار المذىب)القوؿ األكؿ: أف التفقة تكوف على قدر ا

 القوؿ اآلخر: أف النفقة محددة بثبلثة أمداد سول اإلداـ للموسر، كللمعسر مد كنصف.
كىذه المسألة فيما أعلم لم يتطرؽ أمو من اإلمامين أبو طالب كالمؤيد باهلل لوجود خبلؼ فيها؛ 

بو طالب: "نفقة الزَّكجة حيث جعل كبلىما النفقة على قدر الكفاية كالحاؿ؛ يقوؿ اإلماـ أ
 (.5كاجبة على زكجها، كتجب عليو نفقتها على قدر يساره كإعساره على حسب الكفاية")

 (.6كقاؿ اإلماـ المؤيد باهلل: "للزكجة على زكجها النفقة على قدر إيساره كإعساره" )
__________ 

 (.3/207( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 .(236( سورة: البقرة. اآلية: )2)
 (.3/272( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: النفقات، فصل: في نفقة الزكجة: )3)
 (.2/279( انظر: )التاج المذىب(: )4)
 (.199( انظر: )التحرير(: )5)
 (.3/199( انظر: )شرح التجريد(: )6)
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لمسألة  كبالرجوع )لؤلحكاـ( ك)المنتخب( يمكن بياف ما استخرجو اإلماـ ابن المرتضى لهذه ا
 كاآلتي:



في )األحكاـ( كعند الكبلـ فيما إذا عجز الرجل عن نفقة زكجتو؛ فقد أكمأ اإلماـ الهادم  -
بأف النفقة تكوف عليو على قدر الحاؿ؛ فجاء في )األحكاـ(: "من عجز عن نفقة امرأتو؛لم 

قتو .... يلزمو فراؽ زكجتو، كعليو االجتهاد في أمر صاحبتو كنفقتها في الجدة كاإلعواز كنف
كليس عليو أكثر من االجتهاد؛ فإذا كاساىا في رزقو فليس عليو أكثر من ذلك في أمره، كفي 
 ذلك ما يقوؿ اهلل سبحانو: ?لًيينًفٍق ذيك سىعىةو مِّن سىعىًتًو، كىمىن قيًدرى عىلىٍيًو ًرٍزقيوي فػىٍليينًفٍق ًممَّا آتىاهي اللَّوي 

( كيقوؿ اهلل سبحانو: ?الى ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا? 1مىا آتىاىىا? )الى ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ 
( كمع اليـو غدان، كمع العسر يسران، 3( كيقوؿ: ?عىلىى الميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى الميٍقًتًر قىدىريهي? )2)

 (.5(" )4العيٍسًر ييٍسران?) كفي ذلك قوؿ اهلل سبحانو: ?فىًإفَّ مىعى العيٍسًر ييٍسران ، ًإفَّ مىعى 
كأما في )المنتخب( فقد فٌصل اإلماـ كبٌين مقدار نفقة المرضعة على الموسر كالمعسر؛ إذ  -

جاء: "قلت: فكم مقدار ما يجب على المؤسر؟.قاؿ: ثبلث أمداد بمد النبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو 
لىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( سواء األدمة.... كىآًلًو كىسىلَّمى(، يكوف فيو األدمة، كمداف بمد النبي )صى 

قلت: فكم يجب على المعسر؟.قاؿ: على قدر ما يمكنو، مد كنصف بمد النبي )صىلىى اهللي 
 (.6عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( إلى المد كالربع" )

 كبعد كل ذلك فأعتقد أف المسألة ىنا قد تكوف على تفسيرين:
ي )األحكاـ( كاف مجمبلن؛ تم بيانو في )المنتخب(، كبالتالي فبل خبلؼ بين األكؿ: أف ما جاء ف

 الحكمين.
 اآلخر: أف النفقة المقدر خاصة بنفقة المرضعة.

 كما أيرجحو ىو األكؿ، كاهلل أعلم.
__________ 

 (.7( سورة: الطبلؽ. اآلية: )1)
 (.286( سورة: البقرة. اآلية: )2)
 (.236( سورة: البقرة. اآلية: )3)
 (.6، 5( سورة: الشرح. اآلية: )4)
( انظر: )جامع األحكاـ(. كتاب: النفقات، باب: القوؿ في الرجل يعجز عن نفقة امرأتو: 5)
(1/493 ،494.) 
 (.371، 370( انظر: )المنتخب(: )6)
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 المبحث الرابع القوؿ األكؿ كالثاني في الوصايا
 ن الثلثالمطلب األكؿ التصرؼ في الماؿ بأكثر م

 ىل يصح للرجل أف يتصرؼ في مالو حاؿ صحتو، كيهب أكثر من الثلث دفعة كاحدة؟
قاؿ اإلماـ المؤيد باهلل بأف ىذه المسألة لها قولين لئلماـ الهادم؛ فنص على:"قاؿ في 

)المنتخب(: كال يجوز لرجلو أف يهب في دفعة كاحدة أكثر من ثلث مالو، كىذا خبلؼ ركاية 
 (.1)األحكاـ(" )

 كعلى ما سبق ذكره؛ فقد نيقل عن اإلماـ الهادم القولين اآلتيين:
 القوؿ األكؿ: للرجل أف يهب دفعة كاحدة بأكثر من ثلث مالو.

 القوؿ اآلخر: ال يجوز للرجل أف يتصرؼ بمالو بأكثر من الثلث.
ء في كنجد ىذه المسألة بقوليها عند اإلماـ أبي طالب؛ فقاؿ: "كللرجل أف يهب من مالو ما شا

حاؿ صحتو كأكائل مرضو، فأما عند ثقل المرض كحاؿ اإلياس فبل يجوز إال الثلث، ككذلك 
القوؿ إذا تصدؽ بجميع مالو في حاؿ الصحة، كقد قاؿ في )المنتخب( : ال يجوز لرجل أف 

يهب في دفعة كاحدة أكثر من ثلث مالو، كقاؿ فيو إف كىب ثلث مالو كسلمو إلى الموىوب لو  
 (.2هب من الثلثين ثلثان" )كاف لو أف ي

ككاف نص ىذا االختبلؼ في الركايتين في )البحر( كما يأتي: ")األحكاـ ...( كتنفذ في الصحة 
 (.3من رأس الماؿ... )خب( ال، إال الثلث")

 كللتأكد من ىذا الخبلؼ؛ نجد أف الحكم كاف في الجامعين كاآلتي:
__________ 

 (.4/249( انظر: )شرح التجريد(: )1)
 (.285( انظر: )التحرير(: )2)
 (.4/136( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الهبات، فصل: في أحكامها: )3)
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يقوؿ اإلماـ الهادم في )األحكاـ(؛أف للرجل أف يينفق من مالو ىبةن كاف أـ كصية أـ عتقان أـ  -
ثقل عليو المرض؛ حيث كقفان بأكثر من الثلث ما شاء؛ كليس لو ذلك إال في حدكد الثلث إف أ

قاؿ: "للمريض في أكؿ مرضو أف يعتق ك يهب في مالو ما شاء، ك ليس لو إذا ثقل كاشتدت 
 (.1علتو أف يجوز في شيء من أموره الثلث" )

كلكن اإلماـ الهادم في )المنتخب( يرل أنو ليس للرجل أف يوصي بأكثر من الثلث في حاؿ  -



عن الرجل يهب ثلث مالو لرجل، ثيمَّ يهب ثلث مالو آلخر،  حياتو دفعةن كاحدة؛ إذ قاؿ: "كسألتو
ثيمَّ يهب أيضان ثلث مالو آلخر، ىل يكوف الثلث لؤلكؿ، أك يكونوف شركاء في الثلث؟.فقاؿ: إف  

كاف كىب ذلك مفرقان لواحدو بعد كاحد كذلك في صحةو منو كجواز أمرو فالثلث لؤلكؿ، كإف  
مَّ كىبو لآلخر، ثيمَّ كىبو لآلخر فأحسن ما أرل في ذلك: كاف إنَّما كىب الماؿ كلو لواحد، ثي 

أنهم شركاء في الثلث؛ إذا كاف في صحتو؛ ألنَّو كىب ما كىب لواحدو بعد كاحدو ككلهم لم يحز 
 (.2ما كىب لو، فهم في ثلثو شركاء" )

ا كىذه المسألة غامضة نوعان ما، كلكن يمكن الجمع بين الركايتين؛ بحيث يمكن القوؿ بأف م
في )المنتخب( مقيدان لما جاء في )األحكاـ( بحيث يكوف للرجل أف يوصي بما شاء من مالو 

 حاؿ حياتو، كلكن ال يجوز لو أف يهب بأكثر من الثلث دفعة كاحدة، كاهلل أعلم.
__________ 

( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الوصايا، باب: القوؿ في كصية المريض كالحامل: 1)
(2/425.) 
 (.338انظر: )المنتخب(: )( 2)
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 المطلب الثاني إجازة الورثة ما فوؽ الثلث
إذا أراد الرجل قبل موتو أف يوصي ألحد بما زاد عن الثلث، كأذف لو الورثة في ذلك. فهل يحق 

 لهم الرجوع عن إجازتهم ىذه بعد موتو؟
لهادم؛ فقاؿ: "فإف استأذف أجاب اإلماـ أبو طالب عن ىذا السؤاؿ بأف ىناؾ ركايتين لئلماـ ا

الموصي كرثتو في أف يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا لو في ذلك، كأجازكا كصيتو بو في حاؿ 
حياتو؛لم يكن لهم الرجوع فيو بعد موتو، ىذا الذم نص عليو في )األحكاـ(، كقاؿ في 

 (.1)الفنوف(: لهم أف يرجعوا فيو بعد موتو" )
 أبي طالب أنو يوجد مذىبين لئلماـ الهادم:كيتضح جليان مما أكرده اإلماـ 

األكؿ: عدـ جواز رجوع الورثة بعد موت الموصي فيما أجازكه للموصي كىو حي من الوصية 
 فوؽ الثلث.

كىذا القوؿ ىو اختيار المذىب كمذىب اإلماـ مالك فيما إذا كانوا أجازكا في صحة الموصي، 
 (.2كىو مفهـو مذىب اإلمامية، كقوؿه لؤلباضية)

 كاآلخر: جواز رجوع الورثة.



كىذا القوؿ ىو مذىب اإلماـ مالك فيما إذا كانت اإلجازة في حاؿ مرض الموصي، كىو 
 (.3مذىب األحناؼ كالشافعية كالحنابلة، كقوؿه لؤلباضية)

 كبالرجوع لما جاء في )األحكاـ( ك)الفنوف(؛ فأني أقوؿ:
أراد أف يوصي قبل موتو ألحدو بما زاد عن مدرسة اإلماـ الهادم في )األحكاـ( أف الميت إذا  -

الثلث؛ كاستأذف الورثة لذلك؛ فأذنوا لو؛ فليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موتو؛ فقاؿ: "فإف 
استأذف الميت الورثة عند كصيتو في أف يوصي لوارثو أك لغير كارثو بأكثر من ثلثو؛ فأذنوا لو في 

يو، كلم يكن لهم أف يردكا ذلك بعد كفاتو عليو" ذلك؛ جاز لو أف يوصي بمقدار ما أذنوا لو ف
(4.) 

__________ 
 (.408( انظر: )التحرير(: )1)
(، ك)المغني البن 308، 14/307(، ك)التمهيد(: )4/366( انظر: )التاج المذىب(: )2)

 (.211، 12/2/210(، ك)شرح النيل(: )5/46(، ك)الركضة البهية(: )6/63قدامة(: )
(، ك)شرح النيل(: 6/63(، ك)المغني البن قدامة(: )308، 14/307(: )( انظر: )التمهيد3)
(12/2/210 ،211.) 
 (.2/428( انظر: )جامع األحكاـ(، كتاب: الوصايا، باب: القوؿ في الوصية للوارث: )4)
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كبخبلؼ ذلك ففي )الفنوف( يذىب اإلماـ الهادم إلى أف للورثة الرجوع عن إجازتهم لما زاد  -
الثلث بعد كفاة الموصي؛ إذ جاء: "فإف الرجل أكصى بنصف مالو لرجل، كأجاز الورثة ذلك عن 

كىو حي؛ فلما مات الموصي؛ رجعوا عن ذلك، كقالوا: لسنا نجيز أكثر من الثلث؛ فقاؿ: ذلك 
 (.1لهم، ليست إجازة الورثة إال من بعد الموت، كال يينظر إلى أجازة الورثة قبل موت الرجل" )

لتباين بين الكتابين قد ساقو كبلن من اإلماـ المؤيد باهلل كاإلماـ ابن المرتضى؛ ففي )البحر كىذا ا
الزخار(؛ قاؿ: ")ىػ(: كإذا أجاز الورثة الوصية بفوؽ الثلث؛ نفذت كال رجوع لهم؛ إذ لهم حق 
في مالو في حياتو بدليل منعو من صرؼ جميعو؛ فلهم إبطاؿ حقهم؛ فإذا أبطلوه؛لم يكن لهم 

 (.2الرجوع كالشفيع إذا رجع، )ىػ( في الفنوف: بل لهم الرجوع كلو بعد موتو إذ أجازكا" )
ككاف النص في )شرح التجريد(: "كلو أنو استأذنهم في أف يوصي ألكثر من الثلث؛ فأذنوا لو 

في ذلك، كأجازكه؛ جازت الوصية، كلم يكن لهم أف يردكىا بعد موتو ... كىذا ركاية )األحكاـ( 
 (.3كقاؿ يحيى بن الحسين في )الفنوف(: لهم الرجوع بعد موت الموصي") ....



كأقوؿ أف سبب الحكم بجواز رجوع الورثة عن إجازتهم بالوصية فوؽ الثلث بعد موت 
الموصي؛ ربما يرجع إلى كوف حق الورثة في الماؿ قبل موت الموصي لم يستقر بعد؛ فذلك ال 

 ( ، كاهلل أعلم.4ء إذا برأ من مرضو )يمنع من تصرؼ الموصي بالماؿ كيفما شا
__________ 

 (.449( انظر: )الفنوف(، مسألة في كصية: )1)
 (.5/306( انظر: )البحر الزخار(. كتاب: الوصايا، فصل: كيشترط اإليجاب بلفظها: )2)
 (.236، 5/235( انظر: )شرح التجريد(: )3)
 (.5/236( انظر: )شرح التجريد(: )4)
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 ةالخاتم
الحمد هلل في األكؿ كفي اآلخر، كأحمده على أف أنعم علٌي في إكماؿ ىذا السفر المتواضع؛ 
مما ألهمني اهلل بو من جمع ما رأيتو من المسائل التي قيل أف فيها قولين لئلماـ الهادم، كبعد 

 الدراسة كالتحليل كالتدقيق؛ أقوؿ بعوف اهلل:
قولين في بعض المسائل، كأف ىذا ليس بوىم توىمو  أكالن: ثبت لدٌم قطعيان أف لئلماـ الهادم

األئمة من قبلنا، كسطركه في كتبهم، ككصل إلينا ما كصل، كفيقد ما فيقد، كلكن رغم كل ىذا 
كرغم الصعوبات التي كجدتها أثناء جمع ىذا السفر؛ فإني أتوقف كقفةن أقوؿ فيها بحق أف اهلل 

إلى يومنا ىذا؛ بالرغم من الصعوبات التي  عز كجل قد حفظ ىذا الفكر الزيدم منذ نشأتو
؛ كالتي لم تحدث للمذاىب  كقفت أماـ نشأتو كاستمراره خبلؿ القركف الماضية كحتى اليـو

األربعة؛ كما حدثت للفكر الزيدم؛ كلكن رغم كل ذلك استطاع ىذا الفكر أف يستمر كأف يظل 
 نبي )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى(.على الوجود؛ بفضل اهلل كرعايتو؛ كذلك ألنو فكر آؿ بيت ال
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ثانيان: الفكر الزيدم؛ ليس فكران يمكن حصره في مذىب، كإنما ىو فكر يحوم عدة مذاىب 
كطرؽ؛ فهناؾ المذىب الزيدم كالقاسمي، كىناؾ الهادكم كالناصرم، كقد بينا في ىذا السفر، 

مذىب الهادكم؛ يحوم على مسائل كأحكاـ كالذم ىو ضمن سلسلة أنو حتى ما ييسمى ال
 تعدد فيها االجتهاد، كىو ما خرج في ىذا السفر.



ثالثان: لم يثبت لدٌم أف كل المسائل الواردة في ىذا السفر؛ أف فيها قولين لئلماـ الهادم؛ إذ 
 أنو بعد المناقشة كالتحليل؛ يمكن الخركج باآلتي:

الهادم؛ لذا قمت بمقارنة ىذين القولين بما جاء توجد مسائل رأيت أف فيها قولين لئلماـ  -
 في بقية المذاىب.

توجد مسائل أجمع األئمة الذين اعتمدناىم أف فيها قولين؛ في حين أف ىناؾ مسائل لم  -
 يتفقوا عليها.

: كاجهتني بعض الصعوبات كالمعوقات التي أذكر أىمها:  رابعانًن
اـ أبي العباس ككتاب )شرح التحرير( لئلماـ كجود عناكين مفقودة مثل كتاب )النصوص( لئلم -

 أبي طالب، ككذا بعض المجلدات من كتاب )االنتصار(.
بعض العناكين ال زالت مخطوطة؛ إما بسبب ضعف ىمة المحققين في تحقيق ىذه  -

المخطوطات إلى حيز الوجود أك أف بعض أصحاب المكتبات الخاصة قد ينقصهم الوعي 
 ديهم ليس بأبقى من عصا سيدنا سليماف %.بأىمية ما لديهم، كأف مال

كما أف الصعوبات المالية في إخراج ىذه المخطوطات إلى السط؛ قد تكوف ىي المعوؽ 
 الرئيسي في ظل عصر العولمة.

تحت ما ييسمى "القوؿ األكؿ كالثاني  -كالحمد اهلل-كفي األخير.. مثلما انتهى ىذا السفر
، كالذم سيحمل عنواف -إف شاء اهلل-لسفر الثانيلئلماـ الهادم"؛ فنحن على موعد مع ا

 "القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ القاسم الرسي"، كاهلل الموفق،،
 تم بحمد اهلل
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 فهرس المراجع
 أكالن: كتب اللغة

 -ىػ 1401ىػ(، ط)666مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازم )ت
 يركت، لبناف.ـ(، دار الكتاب العربي، ب1981

 ثانيان: كتب الحديث
ىػ (، 739اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف، لعبلء الدين علي بن بلباف الفارسي)ت

 ـ (، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف.1988ىػ _ 1408)1تحقيق شعيب األرنؤكط، ط
د، آمالي اإلماـ أحمد بن عيسى المسمى رأب الصدع، تحقيق العبلمة علي بن إسماعيل المؤي



 ـ (، دار النفائس، بيركت، لبناف.1990ىػ _ 1410) 1ط
تحفة األحوذم، لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورم أبو العبل، دار الكتب 

 العلمية، بيركت، لبناف.
تيسير المطالب في آمالي السيد أبي طالب للقاضي المسورم، منشورات دار مكتبة الحياة، 

 بيركت، لبناف.
النضير شرح مجموع الفقو الكبير، للعبلمة شرؼ الدين الحسين بن أحمد السياغي، الركض 

 ـ (، مكتبة اليمن الكبرل، صنعاء، اليمن.1985ىػ _ 1405) 2ط
ىػ(، كمعو كتاب 275سنن أبي داكد ألبي داكد سليماف بن األشعث السجستاني األزدم )ت

) 1كتعليق عوت عبيد الدعاس، ط ىػ (، كىو شرح عليو، إعداد288معالم السنن للخطابي) ت
ـ ( أشرؼ على طبعو محمد رفيق السيد، نشر كتوزيع محمد 1970ـ/1969 -ىػ 1389

 علي السيد، حمص، سورية.
ىػ(، بتحقيق محمد فؤاد 273سنن ابن ماجة ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني بن ماجة)ت

 الكتب العربية. عبد الباقي، دار الحديث، القاىرة، مصر، طبع دار إحياء
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ىػ 1416)1ىػ ( ط458السنن الكبرل للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي )ت
 ـ (، دار الفكر، بيركت، لبناف.1996 -

 -ىػ 1407سنن النسائي بشرح الحافظ جبلؿ الدين السيوطي، كحاشية السندم، ط)
 لجيل، بيركت، لبناف.ـ (، طبع دار الحديث، القاىرة، مصر، نشر دار ا1987

ىػ (، 311صحيح ابن خزيمة ألبي بكر محمد بن إسحاؽ بن خزيمة السلمي النيسابورم)ت
ـ (، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 1992 -ىػ 1412)2تحقيق د/محمد مصطفى األعظمي، ط
 لبناف، كدمشق، سوريا، كعٌماف، األردف.

ىيم بن المغيرة بن بردزية البخارم صحيح البخارم، ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبرا
 ـ (، دار الفكر، بيركت، لبناف.1981 -ىػ 1401ىػ (ط) 256الجعفي) ت

ىػ( تحقيق 261صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرم النيسابورم )ت
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف.

ة عن رسوؿ اهلل )صىلىى اهللي عىلىٍيًو كىآًلًو كىسىلَّمى( البن الجاركد) كتاب المنتقى من السنن المسند
ىػ (، تحقيق لجنة من العلماء بإشراؼ الناشر، راجعو فضيلة الشيخ خليل الميس، 307ت



 ـ (، دار القلم، بيركت، لبناف.1987 -ىػ 1407)1ط
ىػ(، 405يسابورم)تالمستدرؾ على الصحيحين ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم الن

كمعو تلخيص الذىبي، ككتاب الدرؾ بتخريج المستدرؾ، كأحكاـ األئمة الحفاظ على أسانيدىم 
منهم: الحافظ ابن حجر العسقبلني كشيوخو، كزكائد المستدرؾ على الكتب الستة، 

كاالستدراؾ على المستدرؾ، كالمدخل لمعرفة المستدرؾ، صنعو أبي عبد اهلل عبد السبلـ بن 
 ـ(، دار المعرفة، بيركت، لبناف.1998 -ىػ 1418) 1د بن عمر علوش، طمحم

ىػ (، 235المصنف في األحاديث كاآلثار للحافظ عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت
ـ (، دار الفكر، 1989يناير  -ىػ 1409) جماد اآلخر 1تحقيق سعيد محمد اللحاـ، ط

 بيركت، لبناف.
ىػ (، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن األعظمي، 211اني) تالمصنف لعبد الرزاؽ الصنع
 منشورات المجلس العلمي.

 ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف.179الموطأ لئلماـ مالك بن أنس )ت
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 ثالثان: كتب الفقو
 أ. المذىب الحنفي:

قب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعبلء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي المل
 ـ (، دار الكتاب العلمية، بيركت، لبناف.1986ىػ _ 1406) 2بملك العلماء، ط

 ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف.1386)2حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين، ط
ىػ(بتحقيق مهدم حسن 1403)3ىػ(، ط189الحجة، لمحمد بن الحسن الشيباني)ت 

 الكيبلني القادرم، عالم الكتب، بيركت، لبناف.
 ىػ(، بيركت، لبناف.1386)2المختار، طالدر 

ىػ(، 1404)2ىػ(،ط461فتاكم السغدم)النتف في الفتاكل(، لعلي بن الحسين السغدم)ت
 بتحقيق د/ صبلح الدين الناىي، مؤسسة الرسالة، بيركت، كدار الفرقاف، عٌماف.

 ب. المذىب المالكي:
تحقيق عبد المجيد طعمة ، بداية المجتهد كنهاية المقتصد ، البن رشد محمد القرطبي ، ب

 ـ ( ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف.1997ىػ _ 1418) 1ط
ىػ(، دار 1398)2ىػ(، ط897التاج كاإلكليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدرم)ت 



 الفكر، بيركت، لبناف.
ىػ(، 463التمهيد البن عبد البر، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمرم)ت 

ىػ(، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوم كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـو 1387ط)
 األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية، المغرب.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعبلمة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار 
 الفكر، بيركت، لبناف.

ىػ(، دار الكتب 1407)1ىػ(ط463الكافي، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر )ت
 العلمية، بيركت، لبناف.

كفاية الطالب، ألبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 
 بيركت، لبناف.

 المدكنة الكبرل، لئلماـ مالك بن أنس، دار صادر، بيركت، لبناف.
 ج. المذىب الشافعي:

ىػ(، دار المعرفة، بيركت، 1393)2ىػ(، ط204 األـ، لئلماـ محمد بن إدريس الشافعي)ت
 لبناف.

 ىػ(، المكتب اإلسبلمي، بيركت، لبناف.1405)2ركضة الطالبين، للنوكم، ط
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المجموع شرح المهذب للشيرازم، مع تكملة للشرح بقلم محمد نجيب المطيعي، الناشر 
 مكتبة اإلرشاد بجدة.

لى متن منهاج الطالبين، ألبي زكريا يحيى بن شرؼ مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج ع
ـ (، 1997ىػ _ 1418) 1ىػ (، اعتنى بو محمد خليل عيتاني، ط676النوكم الشافعي) ت 

 دار المعرفة، بيركت، لبناف.
 المهذب، إلبراىيم بن علي بن يوسف الشيرازم، دار الفكر، بيركت، لبناف.

 د. المذىب الحنبلي:
تيمية في الفقو، ألبي العباس أحمد عبدالحليم ين تيمية الحراني  كتب كرسائل كفتاكل ابن

 ىػ(، تحقيق: عبدالرحمن محمد قاسم العاصمي النجدم الحنبلي، مكتبة ابن تيمية.728)ت
ـ(، دار 1994 -ىػ 1414) 1المغني على مختصر الخرقي، البن قدامة المقدسي، ط

 الكتاب العلمية، بيركت، لبناف.



 :ىػ. المذىب الزيدم
، مكتبة التراث 1األحكاـ في الحبلؿ كالحراـ، لئلماـ الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين، ط

 بصعدة، اليمن.
االنتصار على علماء األمصار في تقرير المختار من مذاىب األئمة كأقاكيل علماء األمة، لئلماـ 

عبدالوىاب بن ىػ(، تحقيق: 749المؤيد باهلل يحيى بن حمزة بن علي بن إبراىيم الحسيني )ت
ـ( مؤسسة اإلماـ زيد بن علي 2002-ىػ1422)1علي المؤيد كعلي بن أحمد مفضل، ط

 الثقافية، صنعاء، اليمن.
االنتصار على علماء األمصار في تقرير المختار من مذاىب األئمة كأقاكيل علماء األمة، لئلماـ 

. مخطوطة الجامع ىػ(749المؤيد باهلل يحيى بن حمزة بن علي بن إبراىيم الحسيني )ت
 الكبير.

البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصار، لئلماـ المهدم أحمد بن يحيى، 
 ـ(، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، اليمن.1988 -ىػ 1409تصوير)

ـ 1947ىػ _ 1366)1التاج المذىب ألحكاـ المذىب، للعبلمة أحمد بن قاسم العنسي، ط
 ية لصاحبها الحلبي كأكالده.(، طبع دار إحياء الكتاب العرب

التحرير، لئلماـ أبي طالب يحيى بن الحسين الهاركني. موقع 
(www.hamidaddin.net/ebooks.) 
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الفنوف مما سأؿ عنهما القاضي العبلمة محمد بن سليماف الكوفي اإلماـ الهادم إلى الحق 
مة اليمانية، صنعاء، ـ(، دار الحك1993 -ىػ 1414)1يحيى بن الحسين بن القاسم، ط

 اليمن.
تحقيق كدراسة لكتابٌي الطهارة كالصبلة من جامع األحكاـ في الحبلؿ كالحراـ، لئلماـ الهادم 

 إلى الحق يحيى بن الحسين، للمؤلف عبدالكريم محمد عبد اهلل الوظٌاؼ، رسالة ماجستير.
 غمضاف، صنعاء، اليمن.شرح األزىار المنتزع من الغيث المدرار، البن مفتاح، الناشر مكتبة 

 -ىػ 1405)1شرح التجريد في فقو الزيدية، لئلماـ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين، ط
 ـ(، مصور عن مخطوط، دار أسامة، دمشق، سورية.1985

 مجموع كتب كرسائل اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي، مخطوط.
في اإلماـ الهادم إلى الحق المنتخب،مما سأؿ عنهما القاضي العبلمة محمد بن سليماف الكو 



ـ ( دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 1993 -ىػ 1414) 1يحيى بن الحسين بن القاسم، ط
 اليمن.

 ك. المذىب اإلمامي:
) تحقيق مؤسسة آؿ  ى 726تذكرة الفقهاء، للعبلمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر )ت

 حياء التراث ، قم ، إيراف.ىػ( ، مؤسسة آؿ البيتأ إل1414البيت أ إلحياء التراث،ط)
تفصيل كسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 

ىػ(، تحقيق مؤسسة آؿ البيتأ إلحياء التراث، قم، 1414)جماد اآلخرة 2ىػ(، ط1104)ت
 إيراف.

يد الثاني( الركضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لزين الدين الجبعى العاملى )الشه
 (.www.alseraj.netىػ(، موقع )سراج في الطريق إلى اهلل()965ت)

 زػ. المذىب األباضي:
ـ(، كزارة التراث 1986 -ىػ 1406شرح النيل كشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطفيش، ط)

 القومي كالثقافة، سلطنة عماف.
 ح ػ. المذىب الظاىرم:

، موقع )شبكة مشكاة اإلس  (.www.almeshkat.netبلمية( )المحلى، البن حـز
 رابعان: كتب التاريخ كالتراجم كالسٌير:
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أسد الغابة في معرفة الصحابة، لئلماـ عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكـر محمد ابن 
 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت ،لبناف.606عبدالكريم الشيباني )ت 

 -ىػ 1417)3د الدين بن محمد المؤيدم، طالتحف شرح الزلف ألبي الحسين مج
 صنعاء، اليمن )النسخة المطبوعة(. -ـ(، مركز بدر 1997

التحف شرح الزلف ألبي الحسين مجد الدين بن محمد المؤيدم، موقع 
(www.hamidaddin.net/ebooks.)النسخة اإللكتركنية( ،) 

ر العسقبلني تهذيب التهذيب، لئلماـ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حج
ىػ(، تحقيق الشيخ خليل مأموف شيحا، كالشيخ عمد السبلمي، كالشيخ علي ابن 852)ت

 ـ(، دار المعرفة، بيركت، لبناف.1996 -ىػ 1417)1مسعود، ط



المصابيح، لئلماـ أبي العباس أحمد بن إبراىيم الحسني، مؤسسة اإلماـ زيد الثقافية، موقع 
(www.hamidaddin.net/ebooks.) 
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 فهرس المواضيع
 5…مقدمة

 7…المنهج العلمي
 7…خطة البحث

 9…المبحث التمهيدم: ترجمة مختصرة لئلماـ الهادم إلى الحق
 11…المبحث التمهيدم: ترجمة مختصرة لئلماـ الهادم إلى الحق

 19…الفصل األكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في العبادات كالذبائح، كاللباس
 21…ألكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني في الطهارةالمبحث ا

 23…المطلب األكؿ: استقباؿ القبلة عند قضاء الحاجة
 30…المطلب الثاني: االستنجاء من الريح
 33…المطلب الثالث: التسمية في الوضوء

 35…المطلب الرابع: غسل اليدين أكؿ الوضوء
 38…المطلب الخامس: مسح الجبيرة في الوضوء

 43…القوؿ األكؿ كالثاني في الصبلةالمبحث الثاني: 
 45…المطلب األكؿ: الصبلة في الحرير الممتزج بالقطن

 48…المطلب الثاني: صفة التعوذ في الصبلة
 50…المطلب الثالث: صفة التشهد األكسط

 52…المطلب الرابع: إمامة األعمى في الصبلة
 55…المطلب الخامس: صبلة المسافر خلف المقيم

 58…لقياـ إلى الصبلة عند الحيعلة في اإلقامةالمطلب السادس: ا
 60…المطلب السابع: صبلة اإلماـ في موضع مرتفع أك منخفض
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 62…المطلب الثامن: عدد التكبيرات الزائدة في صبلة العيدين
 64…المطلب التاسع: صفة تكبير أياـ التشريق

 67…المطلب العاشر: عدد التكبيرات في تكبيرات التشريق
 69…مبحث الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني في الجنائزال

 71…المطلب األكؿ: األكفاف الخمسة
 74…المطلب الثاني: انعداـ الكفن كالشجر

 76…المطلب الثالث: ترتيب الجنائز عند اجتماعهن
 79…المطلب الرابع: رفع اليدين عند تكبيرة اإلحراـ

 83…المطلب الخامس: تربيع القبر
 87…قوؿ األكؿ كالثاني في الزكاةالمبحث الرابع ال

 89…المطلب األكؿ: فقداف النصاب قبل الحوؿ
 91…المطلب الثاني: زكاة اإلبل إذا زادت عن المائة كالعشرين

 94…المطلب الثالث: زكاة العنب
 97…المبحث الخامس القوؿ األكؿ كالثاني الصياـ كالحج

 99…المطلب األكؿ: حكم السعوط للصائم
 101…دخوؿ رمضاف الثاني كلم يقض صياـ رمضاف األكؿ المطلب الثاني:
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 104…المطلب الثالث: صياـ المظاىر شهرين متتابعين
 107…المطلب الرابع: أفضل أنواع الحج

 111…المبحث السادس القوؿ األكؿ كالثاني في الذبائح كاللباس
 113…المطلب األكؿ: ذبح الذبيحة من قفاىا

 115…لرجل الحرير الممتزجالمطلب الثاني: لبس ا
 117…الفصل الثاني: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في المعامبلت المالية كالملكية

 119…المبحث األكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني في البيع كاإليجار
 121…المطلب األكؿ: خيار العيب

 124…المطلب الثاني: قوؿ السيد لمملوكو: إف بعتك فأنت حر
 126…لث: التأجير من الباطنالمطلب الثا



 128…المطلب الرابع: حكم الربح عند مخالفة األجير شركط صاحب الماؿ
 131…المبحث الثاني القوؿ األكؿ كالثاني في الكفالة كالحوالة

 133…المطلب األكؿ: ما يلـز الضامن
 136…المطلب الثاني: اإلحالة على مفلس

 139…رىنالمبحث الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني في ال
 141…المطلب األكؿ: رىن المشاع

 143…المطلب الثاني: استمرارية القبض للمرىوف
 144…المطلب الثالث: رىن الوقف

 148…المبحث الرابع: القوؿ األكؿ كالثاني في إحياء الموات كالشفعة
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 149…المطلب األكؿ: إحياء األرض الموات
 151…المطلب الثاني: حق الشفعة للذمي

 153…مطلب الثالث: إمهاؿ الشفيعال
 155…المطلب الرابع: تعجيل الشفيع الثمن المؤجل

 158…المطلب الخامس: الخيار للشفيع
 160…المطلب السادس: مماطلة الشفيع للمشترم

 163…الفصل الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في الحدكد كالجنايات، كالقضاء
 165…كالثاني في الحدكد كالقصاصالمبحث األكؿ: القوؿ األكؿ 

 167…المطلب األكؿ: فيمن سرؽ الحر
 169…المطلب الثاني: الجناية على المملوؾ

 172…المطلب الثالث: كفارة القتل العمد
 175…المطلب الرابع: كفارة قتل االبن عمدان 

 176…المطلب الخامس: القصاص في فقأ األعور عين الصحيح
 179…كالثاني في الديات المبحث الثاني: القوؿ األكؿ

 181…المطلب األكؿ: فيمن يلـز األرش دكف الموضحة
 183…المطلب الثاني: دية السن إذا اسودت

 185…المطلب الثالث: كيف تؤخذ دية الموضحة



(1/162) 

 

 187…المبحث الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني في القضاء
 189…المطلب األكؿ: تنصيب السلطاف الجائر القاضي كالحاكم

 191…المطلب الثاني: تعدد اإلقرار
 194…المطلب الثالث: الشهادة على المرأة
 196…المطلب الرابع: الشهادة على الخط

 199…المطلب الخامس: رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم
 202…المطلب السادس: البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر

 204…المطلب السابع: البينة على المنكر
 207…الفصل الرابع: القوؿ األكؿ كالثاني لئلماـ الهادم في األحواؿ الشخصية

 209…المبحث األكؿ: القوؿ األكؿ كالثاني في الزكاج
 211…المطلب األكؿ: الزكاج الفاسد

 213…المطلب الثاني: كالية الفاسق في الزكاج
 215…مهران  المطلب الثالث: مهر المتوفى عنها زكجها كلم يدخل بها كلم يسم لها

 218…المطلب الرابع: أـ الولد
 220…المطلب الخامس: آلة الدؼ

 223…المبحث الثاني: القوؿ األكؿ كالثاني في انحبلؿ الزكاج
 225…المطلب األكؿ: يمين الرجل أف ال ييجامع امرأتو كلم يذكر المدة
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 228…و دكف الحولينالمطلب الثاني: رجعة البائنة بعد انفساخ زكاجها من رضيع أرضعت
 231…المطلب الثالث: اجتماع المتبلعنين بنكاح جديد

 235…المبحث الثالث: القوؿ األكؿ كالثاني في الحضانة كالنفقات
 237…المطلب األكؿ: الحضانة في غياب األـ كالجدات من ًقبىل األـ

 240…المطلب الثاني: النفقة على األقارب الموسرين
 243…نفقةالمطلب الثالث: مقدار ال

 247…المبحث الرابع: القوؿ األكؿ كالثاني في الوصايا



 248…المطلب األكؿ: التصرؼ في الماؿ بأكثر من الثلث
 250…المطلب الثاني: إجازة الورثة ما فوؽ الثلث

 253…الخاتمة
 257…الفهرس

 259…فهرس المراجع
 267…فهرس المواضيع
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